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HORACY

Pieśń III,  (Odi profanum vulgus
et arceo…)
      
 .  
Nienawiǳę świeckiego gminu¹ i z dala trzymam
go od siebie… Językom wara!… a, kapłan Muzy²,
pieśni przedtem nieznane
głoszę nasze męskie i żeńskie młoǳieży.
Właǳe ǳierżą nad własnym ludem królowie, których
bać się trzeba; nad nimi właǳę ma Jowisz³; słynny
ów zwycięzca olbrzymów,
brwi swe marszcząc, potrząsa tym światem.
Są tu tacy, co drzewka w bruzdy na rozlegle szych
saǳą polach niż druǳy; inny, szlachetnie zroǳon,
za urzędem na polu
Marsa goni⁴, zaś tamtych poleca
zacność życia i dobra sława; nie eden większą
dworzan cieszy się zgra ą;… wszakże Konieczność równym
prawem losy wyciąga
tym, co sto ą wysoko i nisko;
każde imię kołu e w wielkim e ǳbanie! Komu
miecz dobyty nad niecnym karkiem uż wisi⁵, temu
sycylĳskie biesiady
pewno smaku słodkiego nie sprawią,
snu mu lutni lub ptaków śpiewy nie wrócą… Sen ów
lekki nie ma do niskich chatek rolników wstrętu,
ni do brzegów cienistych,
ni do Tempo⁶, doliny wiaterków.
Pragnącego co dosyć ani burzliwe morza
niepokoić nie będą, ani gwałtowny zapęd
Niedźwieǳicy na niebie

¹Nienawiǳę świeckiego gminu — sens wyrażenia est nie tylko klasowy, ale też religĳny, przypomina ono
bowiem formułę wygłaszaną podczas misteriów eleuzy skich. [przypis edytorski]
²Muza (mit. gr.) — bogini opiekunka pewne sztuki piękne lub nauki; tradycy nie wymienia się ǳiewięć tzw. muz olimpĳskich, córek Zeusa i Mnemosyne, z których każda opiekowała się konkretną ǳieǳiną
twórczości. [przypis edytorski]
³Jowisz (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]
⁴za urzędem na polu Marsa goni — na Polu Marsowym, równinie poświęcone bogowi wo ny Marsowi,
poza tzw. murami serwiańskimi, otacza ącymi dawnie Rzym, odbywały się m.in. zebrania ludowe komic ów
centurialnych, wybiera ące urzędników. [przypis edytorski]
⁵miecz dobyty nad niecnym karkiem już wisi… — aluz a do staroż. anegdoty o mieczu Damoklesa. Dioniz usz, tyran sycylĳskiego miasta Syrakuzy, chcąc uzmysłowić zazdrosnemu dworzaninowi Damoklesowi swo e
położenie, kazał mu ucztować, zawiesiwszy nad ego głową miecz. [przypis edytorski]
⁶Tempo — dolina w Tesalii mięǳy górami Olimp i Ossa. [przypis edytorski]

Właǳa

Bogactwo

Los

Niebezpieczeństwo

zachoǳące ⁷ lub Koźląt wschoǳących,
ani gradem sieczone piękne winnice, ni też
pola często zawodne, których się drzewa skarżą
raz na zalew, to znowu
na skwar słońca lub mrozy szkodliwe.
Czu ą ryby, że groble, dążąc daleko w morze,
ich ǳieǳictwo zmnie sza ą… tuta spuszcza ą bowiem
przedsiębiorcy z czelaǳią
i właściciel znużony uż ziemią
na dno głazy spa ane. Postrach i Groźby ednak
pną się w górę za panem, czarna zaś Troska z galer
w spiż okutych nie schoǳi
i na siodło za eźdźcem zasiada.
Cierpiącego więc eśli ani ygĳski kamień⁸,
ni stró purpurowy, asny ak słońce, wcale
uspokoić nie zdoła,
ani wino z Falernu⁹ i perskie
maści, po cóż stawiałbym, podług nowego wzoru,
sień wysoko sklepioną z bramą buǳącą zazdrość,
po cóż dałbym, za skarby
kłopotliwsze, mą wioskę sabińską?

Bogactwo

⁷gwałtowny zapęd Niedźwieǳicy na niebie zachoǳącej — starożytni tłumaczyli zmiany pogody wpływem
gwiazd. [przypis edytorski]
⁸frygĳski kamień — lekki, gąbczasty kamień z Frygii w Az i Mnie sze , przypomina ący pumeks, używany
przez starożytnych do farbowania, podobno ma ący ǳiałanie wysusza ące i ściąga ące. [przypis edytorski]
⁹falern a. falerno — wino z południowe Italii. [przypis edytorski]
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