


 

 

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,  (O saepe mecum tem-
pus in ultimum…)
 
 .  

Pompe uszu¹, coś ze mną nieraz na cięższe chwile
przebył w wo sku, gdy nami Brutus² dowoǳił³, któż cię

wrócił ako Kwirytę⁴
bogom naszym, niebiosom italskim?

Pierwszyś z moich przy aciół, z tobą częstokroć długie
doby winem skracałem, wieńcząc kwiatami włosy

malabatrem⁵ syry skim
namaszczone. Przeć’⁶ z tobą nieszczęsne Wo na

a Filippi⁷ poczułem, z tobą przebyłem też nagłą
tę ucieczkę, niepięknie tarczę rzuciwszy⁸, mężnych

gdy znękano, gdy groźni
krwawe ziemi się twarzą dotknęli.

Mnie zaś wystraszonego szybko Merkury⁹ uniósł,
w gęste chmurze, przez wrogów hufce, a ciebie odpływ

morza porwał, na powrót
pęǳąc falą burzliwą do wo ny.

Więc należną biesiadę wypraw Zeusowi, długą
zaś żołnierką znużone boki wyciągnĳ sobie

tu, pod moim wawrzynem;
nie szczędź ǳbanów dla ciebie schowanych!

Puchar winem napełnĳ, w którym się troski topią, Alkohol

¹Pompejusz Warus — przy aciel Horacego, który w rzymskie wo nie domowe walczył po stronie republi-
kańskie ; według niektórych przekazów Horacy wy ednał dla niego pozwolenie na powrót do kra u, prosząc
Mecenasa, by ten wpłynął na Oktawiana Augusta. [przypis edytorski]

²Brutus, właśc. Marek Juniusz Brutus (– p.n.e.) — rzymski polityk i dowódca wo skowy; eden z przy-
wódców spisku przeciwko Juliuszowi Cezarowi i zabó ców dyktatora; razem z Kas uszem, innym przywódcą
spisku, zebrał wo ska i opanował prowinc e wschodnie; po przegrane bitwie z Markiem Antoniuszem i Okta-
wianem Augustem pod Filippi popełnił samobó stwo. [przypis edytorski]

³dowoǳił — oryginał zamiast ducere używa czasownika deducere, sugeru ąc albo wątpliwość wobec talen-
tów wo skowych Brutusa, albo wątpliwość wobec słuszności reprezentowane przez niego sprawy zachowania
republikańskiego ustro u Rzymu. [przypis edytorski]

⁴kwiryta — cywilny obywatel Rzymu; zdanie delikatnie sugeru e, że powodem wyrażane w wierszu radości
est nie tylko powrót Pompe usza, ale też fakt, że po wo nie domowe nie utracił on praw obywatelskich. [przypis
edytorski]

⁵malabatrum — roǳa pachnidła w formie ole ku. [przypis edytorski]
⁶przeć’ — skrócone dla rytmu „przecież”. [przypis edytorski]
⁷Filippi — miasto w Macedonii, w okolicach którego w  p.n.e. rozegrały się dwie bitwy rzymskie wo ny

domowe . W drugie z nich Marek Antoniusz i Oktawian August pokonalili armię republikańską, dowoǳoną
przez Brutusa i Kas usza, czyli przywódców spisku przeciw Cezarowi. Zwolennicy republiki ponieśli klęskę,
a ich obydwa dowódcy popełnili samobó stwo. [przypis edytorski]

⁸niepięknie tarczę rzuciwszy — dla Greków i Rzymian odrzucenie tarczy w trakcie bitwy było symbolem
nie tylko tchórzostwa, ale i zdrady. Przy walce w szyku greckie falangi czy rzymskiego legionu tarcza osłaniała
sto ącego po lewe towarzysza broni. [przypis edytorski]

⁹Merkury (mit. rzym.) — bóg kłamców i złoǳiei, utożsamiany z gr. Hermesem. [przypis edytorski]
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pole głowę pachnidłem z muszli obszerne !… Któż się
stara, aby z selery¹⁰

wilgne , albo też z mirtu spleciono
wieńce?… Kogoż ogłosi Wenus¹¹ sęǳią pĳących¹²?…
Edończykom¹³ w Bachusa¹⁴ szale ustąpić nie chcę!

Miło przecież mi szaleć,
skoro taki powrócił przy aciel!

¹⁰selera — ǳiś słowo „seler” est roǳa u męskiego. [przypis edytorski]
¹¹ogłosi Wenus — osobę przewodniczącą rzymskie uczcie określało się przez rzut kośćmi; tzw. iactus Veneris

oznaczał cztery kości, na których nie powtarza się żadna liczba. [przypis edytorski]
¹²sęǳia pĳących — magister bibendi, rex bibendi a. arbiter bibendi, osoba kieru ąca przebiegiem uczty, w tym

tempem i kole nością wznoszenia toastów. [przypis edytorski]
¹³Edończycy — zamieszkały w Trac i lud grecki, uznawany za skłonny do pĳaństwa. [przypis edytorski]
¹⁴Bachus 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. [przypis edytorski]
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