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DO ZIEM I WSZECHMA TKI

Ziemię wszechmacierz wyśpiewam o mocnych zaiste posadach 
Najczcigodniejszą, najstarszą, karmiącą wszystko, co żyje.
Bo wszystko, co depcze po twojej świętości, co w morzu też pływa, 
Co wzlata nad ciebie, to wszystko z twojego się żywi dostatku.

5 Dziećmi pięknymi ty darzysz, darzysz i plonem obfitym.
W twojej, o Pani, jest mocy dać życie albo je zabrać 
Ludziom śmiertelnym. Zaprawdę szczęśliwy, kogo ty w sercu 
Życzliwie ocenisz; temu nigdy nie braknie niczego.
Dla-ń się ugina rola żywicielka pod plonów ciężkim brzemieniem,

10 Na polach jego bydła gromady i w domu wciąż dobra przybywa. 
Tacy też praw przestrzegając miastem o pięknych niewiastach 
Władają. Ich rządom zasię bogactwo i szczęście znów towarzyszy. 
Synowie radością młodzieńczą przejęci w swym gronie się chełpią. 
Również dzieweczki wiankami zdobione w swych sercach radosne 

15 W korowodach tanecznych igrają wśród kwiatów i miękkich traw łąki. 
Których ty sobie cenisz, ci właśnie szczęśliwi na ziemi.
Dostojna Bogini dobrami wielkimi darzysz ty szczodrze.
Witaj nam Bogów macierzy, gwiezdnego nieba małżonko,
Za pieśń zaś, łaskawa, ty życie szczęśliwe mi zechciej darować.

20 Wtedy o tobie ja, Pani, a potem zaśpiewam pieśń inną.
(tłum. Józef Macjon)
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ΕΙΣ ΓΗ Ν  Μ ΗΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩ Ν1

Γαΐαν παμμήτειραν άείσομαι, ήϋ·θέμε·θλον, 
πρεσβίστην, ή φέρβει έπΐ χύονΐ πάνθ, όπόσ’ έστΐν, 
ήμέν δσα χύόνα  δίαν επέρχεται, ήδ’ δσα πόντον, 
ήδ’ οσα πωτώνται, τάδε φέρβεται έκ σέ-θεν ολβου.

5 έκ σέο δ’ εϋπαιδές τε καί εϋκαρποι τελέύουσι, 
πότνια, σεΰ δ’ έχεται δούναι βίον ήδ’ άφελέσθαι 
ύνητοΊς άνθρώποισιν· ό δ’ ολβιος, ον κε σύ ύυμφ  
πρόφρων τιμήσεις· τφ τ ’ άφύονα πάντα πάρεστι. 
βρνθει μεν σφιν άρουρα φερέσβιος, ήδέ κατ’ αγρούς 

ίο κτήνεσιν εύύηνεί, οίκος δ’ έμπίπλαται έσύλών· 
αύτοί δ’ εύνομίησι πόλιν κατά καλλιγύναικα  
κοιρανέουσ’, ολβος δε πολύς καί πλούτος όπηδεν 
παϊδες δ’ εύφροσννη νεούηλέϊ κυδιόωσι, 
παρύενικαί τε χοροΐς φερεσανύέσιν εϋφρονι ύυμφ  

15 παίζουσαι σκαίρουσι κατ’ άνθεα μαλύακά ποίης, 
οϋς κε σύ τιμήσεις, σεμνή -θεά, άφύονε δαΐμον.

Χαΐρε, -θεών μήτηρ, ά λοχ’ Ούρανοΰ άστερόεντος, 
πρόφρων δ’ άντ’ φδής βίοτον -θυμήρε οπαζε· 
αύτάρ εγώ καί σείο καί άλλης μνήσομ’ άοιδής.

1 Homeri Carmina. Hymni Homerici, ex recensione A. Baumeister, Lipsiae 1870.


