


 

 

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

Wostatniǳień—wostatniǳień…
W ostatni ǳień — w ostatni ǳień

Wyście, podróżne tu ptaki,
Drzewo, Bóg, Ptak, Śpiew

Spotkały suchy dębu pień¹,
Co od piorunów miał znaki.

Lecz gdy go spiew poruszył wasz,
Gdy głos doleciał z o czyzny,

Wylazła² nagle człecza³ twarz
Spod kory — ze spalenizny.

Spod liści błysnął złoty łuk
I ręka — i kawał korony.

W dębie słowiański mieszkał Bóg
I wam się pokazał z awiony…

¹dębu pień — alegoryczne nawiązanie do nazwiska gen. Henryka Dembińskiego, który wraz z płk. Karo-
lem Różyckim i płk. Mikoła em Kamieńskim miał stanąć na czele Konfederac i ednoczące różne stronnictwa
polskie emigrac i w lutym ; do realizac i tego pro ektu ostatecznie nie doszło. [przypis edytorski]

²wylazła — w innych wydaniach drukowano w klamrze słowo „łysnęła”; zmieniono za wydaniem: J. Sło-
wacki, ǲieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, Wrocław , t. XII, cz. , s. . [przypis edytorski]

³człeczy — człowieczy. [przypis edytorski]

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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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-ostatni-dzien-w-ostatni-dzien
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-ostatni-dzien-w-ostatni-dzien
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1553
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

