


 

 

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-
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IGNACY KRASICKI

Hymn do miłości ojczyzny
Święta miłości kochane o czyzny,
Czu ą cię tylko umysły poczciwe¹!

O czyzna, Miłość, Patriota,
Trucizna, Cierpienie,
Poświęcenie, ŚmierćDla ciebie z adłe² smaku ą trucizny,

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe³.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieźǳisz w umyśle rozkoszy⁴ prawǳiwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nęǳy, nie żal i umierać.

¹poczciwy (daw.) — godny czci, cnotliwy, zacny. [przypis edytorski]
²zjadły — adowity. [przypis edytorski]
³niezelżywy — taki, który nie hańbi, niebędący obelgą; „Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe”, tzn.: dla ciebie

(o czyzno) więzy, pęta (t . niewola) nie są obelżywe, nie stanowią plamy na honorze. [przypis edytorski]
⁴rozkoszy — ǳiś forma B. lm: rozkosze. [przypis edytorski]

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
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-do-milosci-o czyzny
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Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
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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.
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