


 

 

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.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Eviva l’arte!¹
Eviva l’arte! Człowiek zginąć musi —
Cóż, kto pienięǳy nie ma, est pariasem²,
Nęǳa porywa za gardło i dusi —
Zginąć, to zginąć, ak pies, a tymczasem,
Choć życie nasze splunięcia nie warte:
Eviva l’arte!

Eviva l’arte! Niecha pasie brzuchy
Nęǳny filistrów³ naród! My artyści, Głód
My, którym często na chleb braknie suchy,
My, do esiennych tak podobni liści,
I tak wykrzykniem: gdy wszystko nic warte,
Eviva l’arte!

Eviva l’arte! Duma naszym bogiem,
Sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi!
Możemy z głodu skonać gǳieś pod progiem,
Ale ak orły z skrzydły⁴złamanemi —
Więc naprzód! Cóż est prócz sławy co warte?
Eviva l’arte!

Eviva l’arte! W piersiach naszych płoną
Ognie przez Boga samego włożone:

Duma

Więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
Laurów⁵ za złotą nie damy koronę,
I chociaż życie nasze nic nie warte:
Eviva l’arte!

¹Eviva l’arte! (wł.) — Niech ży e sztuka! [przypis edytorski]
²parias — „niedotykalny”, człowiek należący do edne z niższych kast indy skich, uważany za nieczystego.

[przypis edytorski]
³filister — człowiek zakłamany, o ograniczonych horyzontach, zwraca ący szczególną uwagę na dostatek

materialny i unikanie skandalów; mieszczanin (pierwotnie słowo to oznaczało absolwenta studiów wyższych,
który nie ǳiała uż w korporac i studenckie , a est edynie e członkiem wspiera ącym). [przypis edytorski]

⁴skrzydły — ǳiś popr. forma N.lm: skrzydłami. [przypis edytorski]
⁵laur — wawrzyn; w starożytności pierwotnie nagroda w konkurenc ach sportowych, potem przyznawana

także poetom. [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/eviva-l-arte
Tekst opracowany na podstawie: Kazimierz Przerwa-Tetma er, Wybór poez i, nakł. Gebethnera i Wolffa, War-
szawa-Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Portret własny w stro u hiszpańskim, Okuń, Edward (-), 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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