


 

 

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 I,  (Maecenas atavis, edite
regibus…)
 
 .  

O ty, którego niegdyś królami były przodki,
Mecenasie¹, mó skarbie, mó opiekunie słodki!
Bywa, że człek nie eden żywi eno pragnienie, Ambic a
By roznieść kurzawę w olimpĳskie arenie,
A eżeli osiągnie metę powózka chyża,
Mniema, iż go ku bogom palma zwycięstwa zbliża.
Inny znowu się wspina do kurulnych² zaszczytów,
Zabiega ąc o względy tłumu zmiennych Kwirytów³.
Tamten zaś opatru e zbożem własne spiżarnie,
Licząc, wiele⁴ też korcy⁵ z rynków libĳskich zgarnie?
Ów zaś z zamiłowaniem ziemię pługiem obrabia;
Nigdy w myśl mu nie przy ǳie siąść na pokład korabia⁶
I ze strachem żeglować przez cieśninę myrto ską⁷:
Ponad skarby Attala⁸ woli zagrodę swo ską.
Kupiec, gdy go na morzu groźny nęka huragan,
Chwali włości swe ciche, zyskom nie szczęǳi nagan.
Lecz niebawem w świat płynie na skołatane łoǳi,
Boć niełatwo z dochodem niepokaźnym się zgoǳi
Nie eden zaś wytrawny pieczeniarz⁹, biesiad wyga,
Przed kielichem starego massyku¹⁰ się nie wzdryga,
Wśród łąki, co drzew cieniem i nurtem wody chłodnie,
Na gnuśnych wczasach całe przepęǳa popołudnie,
Wielu obóz pociąga — dźwięki trąb i surem¹¹,
Które przeczuciem wo ny napełnia ą ponurem
Serca matek. — Myśliwy w kniei przepęǳa noce,
A gdy warchlak marsy ski w sidłach mu się szamoce

¹Mecenas, 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]

²kurulny— właściwy kurii, mie scu, gǳie odbywały się posieǳenia senatu oraz sądu w starożytnym Rzymie.
[przypis edytorski]

³Kwiryci — pierwotni mieszkańcy Italii ma ący być potomkami Romulusa; tu: zaszczytne określenie rǳen-
nych Rzymian. [przypis edytorski]

⁴wiele — tu: ile. [przypis edytorski]
⁵korzec — daw. ednostka ob ętości ciał sypkich (ziarna, mąki itp.). [przypis edytorski]
⁶korab — okręt, łódź. [przypis edytorski]
⁷myrtojska cieśnina — cieśnina na Morzu Mirte skim (a. Myrto skim), w południowo-zachodnie części

Morza Ege skiego. [przypis edytorski]
⁸skarby Attala — skarby Attalosa III (ok. – p.n.e.), bogatego króla Pergamonu, który zapisał w te-

stamencie Rzymianom swo e państwo wraz z wszystkimi skarbami. [przypis edytorski]
⁹pieczeniarz — człowiek wygodnie ży ący na cuǳy koszt. [przypis edytorski]

¹⁰massyk — roǳa słodkiego wina. [przypis edytorski]
¹¹surma — dęty instrument muzyczny. [przypis edytorski]
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Lub gdy wierne ogary wpadną na trop elonka,
Ja, gdy czoło uczone w święte przystro ę bluszcze, Poez a, Poeta
Bogom czu ę się bratem, nie dbam o luǳi tłuszcze.
W chłodnym ga u, gǳie tańczą z Nimf¹² orszakiem Satyry¹³,
Polihymnia¹⁴ mi chętnie nastra a struny liry,
Euterpe mi wtóru e na swe sielskie piszczałce,
A a sobie i Muzom pieśń tę a olską¹⁵ kształcę.
Jeśli na miano wieszcza zasłużyłem z twe strony
wierzę, iż sławą mo ą uderzę w nieboskłony.

¹²nimfa (mit. gr.) — boginka ma ąca postać młode , piękne ǳiewczyny, uosabiała żywotne siły przyrody.
[przypis edytorski]

¹³satyr (mit. gr.) — edna z istot wchoǳących w skład orszaku Dionizosa, boga wina i ǳikie natury;
satyrowie byli przedstawiani ako pół-luǳie i pół-konie, ko arzono ich z pożądaniem i lubieżnością. [przypis
edytorski]

¹⁴Polihymnia (mit. gr.) — muza poez i liryczne i muzyki. [przypis edytorski]
¹⁵pieśń tę ajolską — choǳi o grecką poez ę liryczną. [przypis edytorski]
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