


 

 

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,  (O navis, referent in
mare te novi…)
 ¹
 .  

Ty nasz statku! Na morze ponieść cię ma ą świeże
fale. Na co się puszczasz?… Mocno się trzyma portu!

Okręt, Niebezpieczeństwo,
O czyzna

sam uż czyliś nie dostrzegł,
ak twe boki, dla² braku wioślarzy,

ak twó maszt uszkoǳony szybkim z południa wichrem,
ak twych żagli stęka ą pręty, ak trudno zdoła

okręt, lin pozbawiony,
rozkazywać bałwanom skutecznie.

Wszakże nie masz uż całych żagli, ni bogów³, których,
gdyby znowu się maszty gięły, przyzywać by można.

Chociaż, będąc szlachetną
córą lasów, ty sosno pontycka⁴,

chlubić chcesz się daremną nazwą i rodem twoim,
ma tek ednak wystraszon zgoła nie ufa statkom,

nawet zdobnym barwami.
Strzeż się, wiatrów igraszką być nie chcąc!

Ty, co niesmak i kłopot ongi wzbuǳałaś we mnie,
teraz troskę mi wielką z szczerą tęsknotą sprawiasz,

mĳa morza rozlane
wokół światłem błyszczących Cykladów⁵!

¹Do Rzeczypospolitej — W oryginale po prostu Ad navem, czyli „Do okrętu”; rozumienie statku ako ale-
gorii państwa pozostawione było domyślności czytelnika. Barǳie szczegółowe interpretac e odnoszą wiersz do
rzymskie wo ny domowe mięǳy zwolennikami republiki a cesarstwa. [przypis edytorski]

²dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
³ni bogów — być może mowa o figurach bóstw zwycza owo umieszczanych na rufie okrętu (co stanowi

dodatkową informac ę o ego zniszczeniach). [przypis edytorski]
⁴pontycki — pochoǳący z Pontu, krainy nad Morzem Czarnym. [przypis edytorski]
⁵Cyklady — archipelag na Morzu Ege skim. Jego nazwa może być aluz ą polityczną: podczas rzymskie

wo ny domowe bazą operacy ną sił Marka Antoniusza była Grec a. [przypis edytorski]
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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/do-rzeczypospolite
Tekst opracowany na podstawie: Horatius Flaccus, Quintus (- a. C.), Horacego ody, epody, satyry i listy,
tłum. Motty, Marceli (-), Poznań 
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.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Marcin Kozie , Marta Nieǳiałkowska, Paulina
Choromańska, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Sea, Daniela@Flickr, CC BY-SA .
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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