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ADAM MICKIEWICZ

Do Maryi Szymanowskiej¹
Na akimkolwiek świata zabłysnęłaś końcu,
Tobie wieszcze, ak gwebry² indy skiemu słońcu,

Kobieta, Artysta, Muzyka

Chylą czoła wieńczone w nieśmiertelne liście,
I arf³ tysiącem two e opiewa ą przy ście.
Zǳiwisz się, kiedy nagle z Cherubinów⁴ choru⁵, Polak, Słowo, Dźwięk
Wyrwie się akiś odgłos nieznany i ǳiki
Pomięǳy tryumfalne pieśni i okrzyki,
Jako wieśniak pośrodku królewskiego dworu;
Ale śmiały i wszystkich roztrącać gotowy,
Pó ǳie prosto ku Tobie i z duszą obe mie.
Królowo tonów! Ty go powitasz uprze mie:
To Twó dawny zna omy — to dźwięk polskie mowy.

¹Maria Szymanowska (–) — z domu Maria Wołowska, pianistka i kompozytorka, żona Józefa Szy-
manowskiego, z którym miała tro e ǳieci: Romualda i Helenę (ur. ) oraz Cecylię (ur. , przyszłą żonę
Adama Mickiewicza); od wczesnego ǳieciństwa niezwykle utalentowana, zyskała uznanie, koncertu ąc w kra-
u, w Cesarstwie Rosy skim i w całe zach. Europie, od Drezna po Paryż i Londyn; przy aźniła się z wybitnymi
artystami epoki: Goethem, Mendelssohnem-Bartholdym, Rossinim i in.; Luigi Cherubini, dyrektor konser-
watorium w Paryżu, będąc pod wielkim wrażeniem talentu Szymanowskie , zadedykował e swo ą Fantazję;
skomponowała kilkaǳiesiąt utworów, wśród których szczególną uwagę zwraca ą kompozyc e fortepianowe:
mazurki, polonezy, walce, nokturny i etiudy; zmarła podczas epidemii cholery w Petersburgu. [przypis edytor-
ski]

²gwebr — pars, wyznawca mazdaizmu, staroirańskie religii plemion medy sko-perskich, zogniskowane
wokół kultu boga światła i dobra (Ahura Mazdy), które początek sięga VIII w. p.n.e., a wpływy obe mu ą
zaratusztrianizm, łącząc się z wierzeniami hinduskimi i (starszym od mazdaizmu) kultem Mitry, boga-Słońca.
[przypis edytorski]

³arfa — ǳiś: harfa. [przypis edytorski]
⁴cherubini (z hebr. cherubim: silni) — w tradyc i udaistyczne i chrześcĳańskie istoty nadprzyroǳone,

sto ące wysoko w hierarchii bytów, zna du ące się w bezpośrednie bliskości Boga; tu również: żartobliwe na-
wiązanie do nazwiska Cherubiniego, wielbiciela talentu Marii Szymanowskie . [przypis edytorski]

⁵choru — ǳiś popr. forma: chóru. [przypis edytorski]
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