


 

 

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
 .  

Niezwykłym i nie leda² piórem opatrzony
Polecę precz, poeta, ze dwo e ³ złożony

Poeta, Poez a, Twórczość

Natury: ani a uż przebywać na ziemi
Więce będę, a więtszy nad zazdrość, ludnemi

Miasty wzgarǳę. On, w równym szcześciu uroǳony,
On a, ako mię zowiesz, wielce ulubiony
Mó Myszkowski⁴, nie umrę ani mię czarnemi
Styks⁵ niewesoła zamknie odnogami swemi.

Już mi skóra chropawa padnie⁶ na goleni,
Już mi w ptaka białego wierzch sie głowy mieni;

Starość

Po palcach wszędy nowe piórka sie puszcza ą,
A z ramion sążeniste skrzydła wyrasta ą.

Terazże nad Ikara⁷ prędszy przeważnego⁸
Puste brzegi nawieǳę Bosfora hucznego⁹
I Syrty Cyrene skie¹⁰, Muzom poświęcony
Ptak, i pola zabiegłe¹¹ za zimne Try ony¹².

O mnie Moskwa i będą wieǳieć Tatarowie,
I róznego mieszkańcy świata Anglikowie,

Sława

Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie pozna ą,
Którzy głęboki strumień Tybrowy pĳa ą.

Niech przy próznym¹³ pogrzebie żadne narzekanie,
Żaden lament nie bęǳie ani uskarżanie:

¹Do Mecenasa — tłumaczenie funkc onu e również ako osobna pieśń Jana Kochanowskiego (Pieśń XXIV
z Ksiąg Wtórych). [przypis edytorski]

²nie leda (starop.) — niezwykłym (nie lada). [przypis redakcy ny]
³dwojej (starop.) — dwo akie (tu: luǳkie i ptasie ). [przypis redakcy ny]
⁴Myszkowski — biskup Piotr Myszkowski, przy aciel i protektor Kochanowskiego wymieniony tu est

w mie sce Mecenasa. [przypis redakcy ny]
⁵Styks (mit. gr.) — rzeka w Hadesie, krainie umarłych (r.ż., ak w ęzyku gr.). [przypis redakcy ny]
⁶padnie — pokrywa. [przypis redakcy ny]
⁷Ikar (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 redakcy ny]

⁸przeważny (starop.) — odważny. [przypis redakcy ny]
⁹huczny — tu: huczący. [przypis redakcy ny]

¹⁰Syrty Cyrenejskie — zatoki w Ayce Płn. [przypis redakcy ny]
¹¹zabiegły — zna du ący się daleko. [przypis redakcy ny]
¹²Try ony — ziemie na północy. [przypis redakcy ny]
¹³prózny (starop.) — zbyteczny. [przypis redakcy ny]
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Świec i ǳwonów zaniecha , i mar drogo słanych,
I głosem żałobliwym żołtarzów¹⁴ śpiewanych.

¹⁴żołtarz (starop.) — psalm (dosł. psałterz). [przypis redakcy ny]

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/horacy-piesn-ii--tlum-
kochanowski
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kochanowski, Jana Kochanowskiego ǲieła polskie: wydanie kompletne,
opracowane przez Jana Lorentowicza, wyd. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, Warszawa [].
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu po-
choǳącego z pro ektu Wikiźródła (https://pl.wikisource.org/).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Paulina Choromańska, Wo eciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Studium gispowe głowy, Jan Veth ( -), domena publiczna
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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