


 

 

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 II,  (Non usitata nec tenui
ferar…)
 ¹
 .  

Ni zwycza ne ni cienkie pióra mnie wzniosą, wieszcza
dwukształtnego² przez płynny eter; uż dłuże bawić

Poeta, Sława

tu na ziemi nie myślę,
lecz nad wszelką uż wzniósłszy się zazdrość,

miasta nasze porzucę… Ja, co pochoǳę ze krwi
biednych o ców, którego zwykłeś przyzywać, drogi

Mecenasie³! nie umrę,
ani Styksu⁴ mnie woda na wieki

nie uwięzi… Już szorstka skóra na udach siadła⁵, Ptak
całym zmienił się górą w ptaka białego, lekkie

bowiem pióra na plecach
i na palcach mi rosną. O wiele

pręǳe lecąc niż Ikar⁶, syn ów Dedala⁷, zwieǳę,
do śpiewnego łabęǳia kształtem podobny, brzegi,

które ęcząc biczu e
Bosfor⁸, Syrty⁹ i pola północne.

Mnie znać będą, prócz Kolchów¹⁰, Daki¹¹, co ta ą strach swó

¹Mecenasa — podtytuł skrócony decyz ą redakcy ną. Pełne brzmienie:Do Cilniusa Mecenasa. [przypis edy-
torski]

²dwukształtny (łac.: biformis) — z dalszego ciągu wiersza wynika, że znaczy to: będący naraz człowiekiem
i ptakiem; w paraazie Jana Kochanowskiego, Pieśni II, : „ze dwo e złożony natury”. [przypis edytorski]

³Mecenas, właśc. Gaius Cilnius Maecenas (– p.n.e.) — rzymski polityk i pisarz, doradca i przy aciel
cesarza Augusta, opiekun i protektor na sławnie szych poetów rzymskich: Horacego, Owidiusza, Wergiliusza;
ego nazwisko stało się synonimem patrona sztuki, literatury lub nauki. [przypis edytorski]

⁴Styks (mit. gr.) — na barǳie znana z pięciu rzek poǳiemne krainy zmarłych, wypływa ąca ze strome
skały; według autorów rzym. stanowiła (razem z Acheronem lub samoǳielnie) granicę pomięǳy światem ży-
wych a królestwem umarłych. Ciekawostkę konstrukc i wiersza stanowi fakt, że po wspomnieniu te mityczne
rzeki Horacy dale wymienia uż tylko rzeki rzeczywiste. [przypis edytorski]

⁵Już szorstka skóra na udach siadła… — rzymscy czytelnicy odbierali obraz przemiany w ptaka ako grote-
skowy. [przypis edytorski]

⁶Ikar (mit. gr.) — syn genialnego konstruktora Dedala; ucieka ąc z o cem z Krety na zbudowanych przez
o ca skrzydłach, podleciał za wysoko w górę, słońce stopiło wosk, którym pióra były zlepione, a Ikar wpadł do
morza i utonął. [przypis edytorski]

⁷Dedal (mit. gr.) — zręczny rzemieślnik, wynalazca i architekt, o ciec Ikara; zapro ektował m.in. labirynt
dla Minotaura, wynalazł narzęǳia ciesielskie, rzeźbił figury wygląda ące ak żywe, sugestywnie przedstawia ące
ruch. [przypis edytorski]

⁸Bosfor — cieśnina odǳiela ąca Europę od Az i, łączy Morze Czarne z Morzem Marmara, est położona
mięǳy Półwyspem Bałkańskim a Az ą Mnie szą. [przypis edytorski]

⁹Syrty — Wielka Syrta to zatoka Morza Śróǳiemnego, zna du ąca się u wybrzeży Libii; Mała Syrta to
zatoka tego samego morza u wybrzeży Tunez i. [przypis edytorski]

¹⁰Kolchowie — mieszkańcy Kolchidy, starożytne krainy na wybrzeżu Morza Czarnego, na terenie obecne
Gruz i. [przypis edytorski]

¹¹Dakowie — mieszkańcy Dac i, staroż. krainy odpowiada ące terytorialnie ǳisie sze Rumunii. [przypis
edytorski]
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przed pułkami groźnymi Marsów¹², na końcu ziemi
znać mnie będą Gelony¹³,

zręczny Hiszpan i taki, co pĳa
wodę z rzeki Rodanu¹⁴… Niecha od próżne urny¹⁵ Pogrzeb
z dala treny zostaną, smutek i wstrętne skargi!

Wstrzyma krzyki i grób mó
bez zbytecznych zaszczytów pozostaw!

¹²przed pułkami groźnymi Marsów — t . przed armią rzymską. [przypis edytorski]
¹³Gelonowie — szczep scyty ski zamieszkały nad Donem. [przypis edytorski]
¹⁴Rodan — rzeka przepływa ąca przez Szwa carię i Franc ę. [przypis edytorski]
¹⁵próżnej urny — z uwagi na opisaną wcześnie przemianę w łabęǳia pogrzeb odbywa się bez zwłok. [przypis

edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
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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.
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