


 

 

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.

GUSTAW EHRENBERG
    

Przyjaciołom wieszcza wydawca
Póki choǳił mięǳy nami, kochaliśmy go, i miłość ta coǳień wzrastała; bo ileżto do-
znawaliśmy słodyczy i przy emności w ego towarzystwie, a ak chciwie i z aką roskoszą
słuchało się ego pienia, które i zmysł słuchugłaszcze, i uczucie błogością napełnia, i myśl
oprowaǳa po nieskończoności przestworze!

Od ǳiesięciu lat zstąpił pod ziemię…‥ gęśl zamilkła; i czy się kiedy ozwie, Bóg tylko
wié! Dla nas tedy pociechą po stracie serdecznego druga, prócz naǳiei milszé przyszłości,
edynie te dźwięki, ale dźwięki, w których się cały ówczesny duch narodu dobitnie wyraża.
Wtedy w istocie tak się czuło i tak się myślało. Źle czy dobrze, mnie sza o to teraz, bo
o tém tylko poźni potomkowie nasi sprawiedliwie będą mogli wyrokować; dość, że on
tylko to po swo emu wypowiadał, co wnętrze narodu w sobie mieściło, a zatém dźwięki
te są listkiem z księgi ǳie ów życia roǳinnego.

Styczeń  r.

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/ehrenberg-ǳwieki-minionych-lat-
przy aciolom-wieszcza-wydawca/
Tekst opracowany na podstawie: Gustaw Ehrenberg, Dźwięki minionych lat, Paryż .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Marta Nieǳiałkow-
ska, natomiast korektę utworu ze źródłem wikiskrybowie w ramach pro ektu Wikiźródła. Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.

Okładka na podstawie: Broken, suvival@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.
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