


 

 

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.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

I ciągle wiǳę ich twarze¹
. . . . . . . . . . .
I ciągle wiǳę ich twarze, Dusza
ustawnie² w oczy ich patrzę —
ich nie ma — myślę i marzę,
wiǳę ich w duszy teatrze.

Teatr mó wiǳę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie,

Teatr

luǳie e pełnią i cienie,
a estem grze ich przytomny.

Jak sztuka est sztuką mo ą,
melodię słyszę choralną,

Wiatr, Burza

ak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbro ą.

W gromach i wichrze szale ą
i gasną w gromach i wichrze —
w mroku mdle ące i cichsze —
uż ledwo, ledwo widnie ą —
znów wsta ą — wraca ą ogromne
olbrzymie, ży ące — przytomne.

Gra ą tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie,

Theatrum mundi

żar święty w tró nogach płonie,
i flet zawoǳi pastuszy.

Ja słucham, słucham i patrzę —
pozna ę — znane mi twarze,
ich nie ma — myślę i marzę,
wiǳę ich w duszy teatrze!

¹I ciągle wiǳę ich twarze — wiersz ten est listem pisanym do Adama Chmiela [ży ącego w latach –
historyka i archiwisty, przy aciela Stanisława Wyspiańskiego — red. WL.] z Bad-Hall (zdro owisko w Austrii
Górne ). [przypis redakcy ny]

²ustawnie (daw.) — stale, nieustannie. [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/wyspianski-i-ciagle-wiǳe-ich-twarze
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Utwór powstał w ramach ”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za
pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania
ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią
i Polakami za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Apollo i Muzy. Pro ekt konkursowy plafonu dla Teatru Wielkiego w Warszawie, Strza-
łecki, Jan Michał (-), domena publiczna
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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