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Wyznanie artysty
 .  

Jakże przeszywa ą dnie skłania ące się esieni! Ach! przeszywa ące aż do bólu! Istnie ą
bowiem pewne odczucia wyborne, których niepochwytność nie wyłącza natężenia; i nie
ma żądła barǳie przenika ącego od ukąszenia Nieskończoności.

Wielkie upo enie topienia wzroku w bezmierność niebios i morza! Samotność, mil- Przyroda nieożywiona,
Filozofczenie, nieskazitelna czystość lazuru! Drobny żagielek dygocący na widnokręgu, i który

swą maleńkością i wyodrębnieniem naśladu e nieuleczalne me życie, melodia monotonna
wodogrzmotu, te wszystkie istnienia myślą poprzez mnie lub a myślę przez nie (w nie-
ob ętości bowiem rozmarzenia ja niknie szybko!); rozmyśla ą, powiadam, lecz muzycznie
i malowniczo, bez zawiłych wybiegów, bez sylogizmów, bez wyprowaǳania wniosków.

Jakkolwiek bądź, myśli te, czy to gdy wynika ą ze mnie, czy unoszą się z rzeczy,
niebawem nadto sta ą się wytężone. Napięcie w rozkoszy powodu e niepokó i uchwytne
cierpienie. Nerwy mo e zbyt rozpięte drgać eno potrafią wibrac ą krzykliwą i bolesną.

I oto głębia nieba trwoży mnie; prze rzystość ego wtrąca w rozpacz. Bezuczucio- Piękno
wość morza, nieodmienność widowiska wzmaga ą opór… Ach! trzebaż cierpieć wiecznie
lub wiekuiście uciekać przed pięknem? Naturo, czaroǳie ko bezlitosna, rywalko zawsze
zwycięska, przywróć mi swobodę! Przestań kusić żąǳe mo e i pychę! Pilne przenikanie
piękna to po edynek, w którym artysta krzyczy z przerażenia, nim pokonany padnie.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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