


 

 

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

HORACY

Pieśń III,  (Quome, Bacche, ra-
pis tui…)
 
 .  

Dokąd Bakchu¹ pełnego ciebie
mnie porywasz?… Do lasów lub pieczar akich

pęǳę nowym ożywion duchem²?
Gǳież askinie usłyszą pomysły mo e,

by sławnego Cezara³ chwałę
wznieść do niebios, do rady Jowisza⁴?… Powiem Poeta

coś świetnego, nowego, innym
nietkniętego ęzykiem!… Tak samo Ewias⁵

uż słupie e bezsenna, patrząc
tam na Hebrus⁶ i Trac ę⁷ zbieloną śniegiem,

na Rodopę⁸ zwieǳaną ǳikich
ludów stopą, ak brzegi i puste ga e

a zbłąkany poǳiwiać lubię.
O! Na adów⁹ potężny ty władco, oraz

i Bachantek¹⁰, co mogą silną
ręką wzniosłe obalać esiony, zgoła

nic drobnego, ni płaską mową Poeta
nic nie powiem, co zmarnieć by mogło… Bakchu!

niebezpieczna to rozkosz biec za
bogiem skronie wieńczącym zielonym liściem.

¹Bachus a. Bakchus (mit. rzym., gr. Dionizos) — syn Zeusa i Semele, wynalazł wino; czczony ako bóg
wina i płodności; był patronem odbywa ących się co roku ku ego czci bachanaliów: obchodów połączonych
z szalonymi, niekiedy rozwiązłymi ucztami, tańcami, pokazami teatralnymi itp. W tym wierszu sta e się on
dodatkowo patronem natchnienia poetyckiego. [przypis edytorski]

²nowym… duchem — t . natchnieniem poetyckim. [przypis edytorski]
³Cezar, Gajusz Juliusz (– p.n.e.) — rzym. dowódca wo skowy, polityk, dyktator i pisarz; członek

I triumwiratu; zdobywca Galii; odegrał kluczową rolę w wydarzeniach, które doprowaǳiły do upadku republiki
i początku cesarstwa w państwie rzymskim. [przypis edytorski]

⁴Jowisz (mit. rzym.) — bóg dnia, nieba i burzy, na ważnie szy w rzymskim panteonie, przedstawiany ako
brodaty mężczyzna włada ący piorunem, odpowiednik greckiego Zeusa. [przypis edytorski]

⁵Ewias a. Euhias — bachantka, kobieta z orszaku boga wina Bachusa; określenie pochoǳi od okrzyku
związanego z kultem Bachusa okrzyku Euoe! [przypis edytorski]

⁶Hebrus — rzeka w Trac i, obecnie Marica przepływa ąca przez Bułgarię, Grec ę i Turc ę. [przypis edytorski]
⁷Tracja — staroż. kraina, które granice stanowiły Morze Czarne, Morze Ege skie i Duna , zna du ąca się

na terenie obecne Bułgarii, Grec i i Turc i. [przypis edytorski]
⁸Rodope — góra w Trac i. [przypis edytorski]
⁹najady (mit. gr.) — nim, opiekunki strumyków, ezior i źródeł; Najadów: ǳiś popr. forma D.lm: Na ad.

[przypis edytorski]
¹⁰bachantka (mit. rzym.) — kobieta z orszaku boga wina Bachusa. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/do-bakchusa
Tekst opracowany na podstawie: Horatius Flaccus, Quintus (- a. C.), Horacego ody, epody, satyry i listy,
tłum. Motty, Marceli (-), Poznań 
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 Kopeć-Gryz, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska,
Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Forest, Udo Schröter@Flickr, CC BY-SA .
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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