


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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JULIUSZ SŁOWACKI

Kiedy prawǳiwie Polacy powstaną…
Kiedy prawǳiwie Polacy powstaną,

To składek zbierać nie będą narody,
Powstanie, Walka, Polak

Lecz ogłupie ą — i na pieśń strzelaną
Wytężą uszy, odemkną gospody.

I będą wieści z wichrami wchoǳiły,
A każda bęǳie serce ludów pasła;

Niezna omymi świat poruszą siły¹
Na niezna ome akieś wielkie hasła.

Nie po mie Francuz, co to w świecie znaczy,
Że akiś naród wstał w ciemności dymie,

Naród, Rozpacz, Zemsta

Choć tak rozpaczny — nie w imię rozpaczy.
Choć taki mściwy — a nie w zemsty imię.

Nie po mie, aką duch odbył robotę
W przeświętych serca luǳkiego ciemnicach²,

Duch, Praca, Odroǳenie
przez grób, Walka

Iż przez sztandary e tłumaczy złote,
I przez bó wielki — i [w] ǳiał błyskawicach.

«Cóż to — zapyta — są za bezimieńce³,
Którzy na dawnym wstali mogilniku?

Rycerz, Dusza, Walka

Bó tylko widać i ogniste wieńce,
A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!

Nie, to nie luǳie z krwi i ciał być muszą,
Lecz acyś pewnie upiorni rycerze,

Którzy za duszę walczą tylko duszą
I ogniem bĳą niebieskim w pancerze».

¹nieznajomymi (…) siły — ǳiś popr.: niezna omymi siłami. [przypis edytorski]
²przeświętych (…) ciemnicach — w innym wydaniu est tu lp.: prześwięte ciemnicy (i analogicznie: „ǳiał

błyskawicy” w czwartym wersie stro). Strofę poprawiono według wydania: J. Słowacki, ǲieła wszystkie, red.
J. Kleiner, t. XII, cz., Wrocław , s. . [przypis edytorski]

³bezimieniec (neol.) — człowiek bez imienia; tu: metaforyczne nawiązanie do wymazania nazwy Polski
z mapy Europy pa rozbiorach –. [przypis edytorski]
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kiedy-prawǳiwie-polacy-powstana
Tekst opracowany na podstawie: Juliusz Słowacki, ǲieła Juliusza Słowackiego. Pierwsze krytyczne wydanie
zbiorowe, t. I., Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 
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 Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: extranoise@Flickr, CC BY .
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.

   Kiedy prawǳiwie Polacy powstaną… 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kiedy-prawdziwie-polacy-powstana
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1503
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

