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STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Nad Morskiem Okiem¹
Do Tadeusza Estreichera²³
Nad Morskim Okiem! — akże ci zazdroszczę,
że tam stoicie w zimnie, ostrym wichrze,
w powietrzu świeżych barw — gdy a tu poszczę,
patrząc na kurhan⁴ w sine mgle — za szybą.
I dnie przechoǳą ciche — coraz cichsze,
chyba, że myśl ak wichr⁵, przeleci nad sadybą⁶,
napełni pokó szum — i naraz zgłuchnie —
a potem cisza znów — i pióro skrzypi,
(gdyż niepoprawnie gęsim piszę piórem),
papier zaczernia się — rękopis puchnie…
Ty masz tam asność Zórz! i skały murem!
Tu ledwo chmurki przemkną ubożuchnie
ponad bielański las ku Bronowicom⁷…
Ty masz tam przestwór Słońc — i wiew ku licom
i patrzysz, ak tam śnieg się wgryza sznurem
w szczeliny, wręby skał w głazów ogromie.
— Ja tu nad moim schylony stolikiem,
a mam tu także słońca promień w domie
na stół rzucony na sukno czerwone,
i błękit ciemny ten nad tym promykiem,
namalowany (metr cztery korony⁸)…
A ty masz prawǳiwy nad głową rzucony.
Patrz się! — nie bęǳiesz wiǳiał tego potem!
Patrz się! — opowiesz mi to — za powrotem… Dnia . grudnia .
¹Morskiem Okiem — ǳiś popr.: Morskim Okiem. Zachowano pisownię tytułu z oryginalnego wydania.
[przypis edytorski]
²Tadeusz Estreicher (–) — profesor chemii, za mował się badaniami w ǳieǳinie niskich temperatur,
skonstruował urząǳenie do skraplania wodoru. [przypis edytorski]
³Do Tadeusza Estreichera — Tadeusz Estreicher otrzymał ten wiersz od Wyspiańskiego listownie i opublikował go w ǳienniku „Czas” nr  z  grudnia  r. wraz z następu ącym ob aśnieniem: „Na kilka dni przed
Bożym Naroǳeniem r.  byłem w Zakopanem wraz z prof. Wyczółkowskim, i dn.  grudnia wysłaliśmy
do Wyspiańskiego ze schroniska Burego nad Morskim Okiem kartkę widokową z życzeniami Wesołych Świąt.
W dwa dni wróciłem do Krakowa, a w ǳień Bożego Naroǳenia otrzymałem, ako odpowiedź, wiersz, który
przesyłam. Dla ob aśnienia niektórych aluz i dodam, że z pracowni Wyspiańskiego przy ulicy Krowoderskie nr.
 rozciągał się widok w kierunku kopca Kościuszki i Bielan, widok, znany z szeregu ego kra obrazów pastelowych. Wyspiański pisywał stale piórem gęsim, nie zraża ąc się ego skrzypieniem, o czym z nim poprzednio
rozmawiałem; rękopis „puchnący” w robocie, to studium o Hamlecie i pisany równocześnie Powrót Odyssa,
który wedle ego planu miał być drugim dramatem, środkowym, trylogii o Odysseuszu; nie wiem, czy z te
trylogii, które plan mi wówczas opowiadał, pozostało co w spuściźnie rekopiśmienne . Wreszcie co się tyczy
wewnętrznego urząǳenia pracowni Wyspiańskiego, to stół, na którym pisał, był przykryty czerwonym suknem,
a cały pokó , wraz z suﬁtem, był pomalowany na ednosta ny, ultramarynowy kolor.” [przypis edytorski]
⁴kurhan — mogiła w kształcie kopca, góry. [przypis edytorski]
⁵wichr (poet.) — wicher, silny wiatr. [przypis edytorski]
⁶sadyba — mie sce, w którym się mieszka, siedlisko, sieǳiba. [przypis edytorski]
⁷Bronowice — ulubiona przez malarzy wieś pod Krakowem, gǳie mieszkał stale Włoǳimierz Tetma er —
ożeniony z bronowiczanką — i gǳie odbyło się wesele Rydla z siostrą Tetma erowe . [przypis redakcy ny]
⁸korona — ednostka monetarna w Austrii (do  r.), wartości anka szwa carskiego. [przypis redakcy ny]
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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.
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