


 

 

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.

JULIUSZ SŁOWACKI

Śni mi się jakaś wielka a przez wieki
idąca…
Śni mi się akaś wielka a przez wieki idąca
Powieść… niby na twarzy ogromnego miesiąca¹

Wiz a, Poeta, Modlitwa,
Bóg

Ludy wymalowane… krwią swo ą purpurową
Idące błagać Boga i wiekuiste Słowo
Na niebiosach z awione… O pomóż, Zbawicielu,
Abym te wszystkie rzeczy… do gwiazdy i do celu
Doprowaǳił… a luǳkim się nie zmieszał oklaskiem
Ani łzami się zalał… ani śćmił² twoim blaskiem.

O czyzny nieśmiertelne serce wielkie niech słyszę
Ciągle w sobie bĳące… a na wielką się ciszę

O czyzna, Serce, Sława,
Cisza

Przygotu ę³… że żadnych stąd oklasków nie bęǳie…
Chyba gǳie akie pary… białe, wodne łabęǳie Ptak, Poez a, Muzyka,

PoetaPo stawach ukraińskich… albo też i nad nami,
Które są echem kra u… tych… i muzykantami
Niebios… Cecylii święte ⁴… za życia poślubione…
Głos słysząc… złote palmy… niewiǳialną koronę
Spuszczą z chmur turkusowych… i ze złotego nieba
Róż ognistych nasypią… więce też nie potrzeba
Kaznoǳiei poecie…

Prześwięte więc żywoty
Opiszę… i tych asnych duchów słonecznik złoty, Kwiaty, Dusza
Ciągle ku prze asnemu słońcu odwraca ący
Oblicze… więc i wielki ów kra teraz płaczący
Wolności… i wierzbami rozwieszony nad grobem
Zbuǳę… i o ce nasze⁵ nad Zbawiciela żłobem
W gwiaźǳie⁶ wschodnie z awione… ubiorę w dawne ciała,
Więc i Litwę — co wtenczas nad eziormi⁷ sieǳiała.

¹miesiąc — tu: księżyc. [przypis edytorski]
²śćmić — ǳiś: zaćmić. [przypis edytorski]
³przygotuję — w in. wyd.: przygotował. [przypis edytorski]
⁴święta Cecylia — ǳiewica i męczennica chrześcĳańska (zm. ok. –), święta kościoła katolickiego

i prawosławnego, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów. [przypis edytorski]
⁵ojce nasze — ǳiś popr. B. lm: o ców naszych. [przypis edytorski]
⁶gwiaźǳie — ǳiś popr. C. lp: gwieźǳie. [przypis edytorski]
⁷jeziormi — ǳiś popr.: eziorami. [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/sni-mi-sie- akas-wielka-a-przez-
wieki-idaca
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: Gerbera, Elisa …@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.

   Śni mi się jakaś wielka a przez wieki idąca… 
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