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Jam— nie Osjan¹

¹Osjan (mit. irl.) — Oisín syn Fionna, legendarny wo ownik i bard celtycki, bohater średniowiecznych
podań. Miał być autorem tzw. Pieśni Osjana, rzekomych średniowiecznych poematów celtyckich, za których
odkrywcę podawał się szkocki poeta James Macpherson. Wydane zostały w ęzyku angielskim w  r. (Mac-
pherson twierǳił, że tłumaczył e z ęzyka gaelickiego) i stały się barǳo popularne w całe Europie, wywiera-
ąc wpływ na literaturę romantyczną. Mimo raportu spec alne komis i, ogłoszonego przez Highland Society
w Edynburgu w  r., a podważa ącego autentyczność pieśni, duża część elity intelektualne Europy uważa-
ła Pieśni Osjana za prawǳiwy zabytek dawne poez i celtyckie , a zarazem za dokument historyczny. [przypis
edytorski]
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Jam — nie Os an! W zmyślone postaci ukryciu
Bezpiecznie śpiewam mo ą ze światem niezgodę!

Poeta, Maska, Fałsz, Pozory

Tarczą złudy obronny — zyskałem swobodę,
Które on by zapragnął, gdyby tkwił w tym życiu.

Za niego dźwigam brzemię należne mi sławy
I za niego o przyszłość mych pieśni się trwożę —
Ży ę tak, akbym ego życia był ciekawy —
Ginę, ak on by ginął, choć zginąć nie może!

Ten go uczci, co bęǳie na moim pogrzebie,
Gdy mo a mgła się z ego spokrewni tumanem.
Nikt się nigdy nie dowie, czym byłem dla siebie —
Dla innych chciałbym zawsze być tylko Os anem.

Tak rzekł śpiewak, lecz własnym smutkom nie podołał,
I nagle: Boże, Boże! — do Boga zawołał.

Bóg

Jam — nie Bóg! Twarzy mo e spragniony zatraty,
Maskę Boga przywǳiałem — zdraǳiecko pokrewną,
I za Niego stworzyłem bezrozumne światy,
Tak, ak On by e stworzył… Na pewno! Na pewno!

Za Niego w mrok się wdarłem, by trwać w obłąkaniu,
Tak ak On by to czynił, gdyby chciał się wǳierać!
Za Niego mrę na krzyżu w bolesnym przebraniu
Tak właśnie, ak On marłby, gdyby mógł umierać!

Za Niego, akby rozpacz gnała Go po niebie,
Płacząc — w próżnię uchoǳę, by marnieć — odłogiem!
Nikt się nigdy nie dowie, czym byłem dla siebie!
Dla was, co się modlicie, estem tylko — Bogiem.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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.
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