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Za panowania króla Stanislawa 

Mieszkal ubogi szlachcic na Podolu; 

Wysoko potem go wyniosla slawa; 

Szczęścia mial malo w życiu, więcej bolu; 

Albowiem byla to epoka krwawa, 
I kraj byl caly na rumaku, w polu; 

Łany, ogrody leżaly odlogiem, 

Zaraza stala u domu za progiem. 

Ile razy krytykujemy, albo skarzemy się na 
świat, albo wyrzucamy mu z gniewem wady 
jego, tworzymy sami w i a r ę w brud i w 
niedoskonałość, a każda wiara zmienia się w 
ciało i spełnia się ... 

Polak, jak mówią; ujrzysz go zapewne 
W dworcu, przy stole i dzbanie, w kontuszu, 
Podgolonego; Niebieską Królewnę 
N osi w szkaplerzu, a ma koło uszu 
Krysy od szabel. Pewnie nas zagoni, 
Tam gdzie pieprz rośnie, gdy się nie poznamy 
W stajniach obszernych na defekcie koni, 
W domu - na dychcie jakiej złotej lamy. 
Trzeba się dobrze mieć na ostrożności, 
A potakiwać, bo to człowiek wzięty, 
Sławny ... i w domu miewa dużo gości. 
A potem .. . 

Córki jak trzy dyjamenty ... 





Lecz u Polaków tak - widziałem całe 

Przy jednej pannie gimnazja, licea; 
Ta miała często rącz{ta nie białe, 
A złość tak wielką w sercu jak Medea; 
A zaś korzyści z tych miłości małe, 
I małe bardzo na później trofea. 
Rozdały wiele włosów, łez, podwiązek: 
Żadna nie weszła stąd w małżeński związek. 

Kłębami dymu niechaj się otoczę; 

:\'.iech o młodości pomarzę pół-senny. 

Czuję, jak pachną kochanki warkocze, 

Widzę, jaki ma w oczach blask promienny; 

Czuję znów smutki tęskne i prorocze, 

Wtóruje mi znó\\ szumiąc liść jesienny. 

Na pr6żno serce truciznami poim! ... 

Kochanko pierwszych dni! - znÓ\\ jestem twoim. 

iliie opusznaj mnie, Pa)1i, i nie rwij te.i eudownej ja

kiejś małej nitcezki, która podług listu Pani - zwią

zek nasz stanowi i bez nieświętości zerwaną być nil' 

może; ile razy pociągniesz Pani za tę nitkę, to odezwę 

się · jak dzwonek, nawet spoza świata i po wiekach. 

Skarzę się i skarzę bez ko1ica, jak muszla z wymarłym 

\\ sercu ślimakiem. Ale Pani mi ten szum i te szu

mowiny wybaczysz chcąe widzieć w liście moim to, 

co jest w nim na dnie: szczerą i wielką, i pokorną 

przyjaźn, która nigdy nir przyrzeka więcrj, niż chce 

dotrzymać, ale dotr:r:ymujr czasem więcej, niż przy

rzeka. 
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Był czas, żem lękał się pospolitości, 

Jako święconej duch się lęka wody; 

Lecz teraz często schodzę z wysokości, 

Dla własnej sławy, pokoju, wygody; 

Krytykom jak psom rzucam kilka kości, 

Gryzę, lecz przyjdzie czas, że te Herody, 

Przez których teraz moje dzieci giną, 

Będę gdzieś w piekle gryzł jak Ugolino. 

Imię krytyki? - nie, krytyków. - A! bah! 

Któż z nich ma imię? Z. K., S. K., E. K. ... 

Mówią, że Młodą Polskę pisze - baba, 

Ale ja, widząc jak kąsa i szczeka, 

Sądzę, że jezuita - a ma draba, 

Który tłumaczy na język człowieka 

Hymny, przestrogi, pacierze i lekcje 

W diabelskim napisane dyjalekcie. 



7 • 
. „czterdzieści cztery pieśni całych! 

Czterdzieści bowiem cztery w planie stoi -

Bowiem do rzeczy dążąc zawsze śmiałych, 

Zacząłem epos tak, jak śpiewak Troi, 

Wierszem - bo naród mój nie lubi białych 
Rymów i nagiej poezji się boi; 

Więc rzecz, co działa się tam, gdzieś za Sasa, 

Muszę opiewać całą wierszem Tassa. 

Wierszem wii:c Tassa o czterdziestu czterech 

Pieśniach zacząłem epos i, niestety, 

Może nie skończę!„. i w gwiaździstych sferach 

Nie będę mieszkał pomiędzy poety. 



Gdzie mój poemat? Moje przedsięwzięcie 

Epiczne? Moja ariostyczna droga? -

Widzę, że wszystko mi stoi na wstręcie, 

Nawet pisania łatwość rzuca plamę -

Mówią, że w czterech dniach układam dramę, 

O Bafo! ileż bym stworzył romansów, 

Gdybym chciał wszystkich d ... w być zabawą, 

Wyspą dla grubych naszych Sanczo Pansów, 

Na której by się uczyli ze sławą 
Sylabizować. 

Czy w poemacie tym równie szczęśliwa 

Krytyka równe porobi odkrycia? 
Nic wiem. 

Zaledwo przyjechałem do Paryża, wrogi moje wychłostane 
w pierwszej i w trzeciej pieśni Beniowskiego, wydawcy 
„Młodej Polski", jezuickiego dziennika, a obszerniej biorąc 
jeszcze rzecz - Litwini, postanowili zabić mnie lub upo
korzyć; jakoż na drugi dzień zaraz przysłali mi jednego 
z eleganckiej litewskiej młodzieży, aby mię wyzwał; ten 
z miną bardzo dumną i zimną oddał mi bilecik, który tu 
w liście Pani posyłam, abyś widziała, do jakiej otwartej 
wściekłości przyszli ci jezuici, którzy mię dotąd bezimiennie 
po różnych pismach kąsali. 

żebyście wiedzieli, jak ten świat nudny - zupełnie· inny, 
niż nam się wydaje - zwłaszcza Paryż jest to prawdziwe 
więzienie dla człowieka bez wielu pieniędzy - bo w innym 
miasteczku, a nawet mieście, cudzoziemiec wchodzi zaraz do 
dobrych towarzystw. Tutaj zamknięte są domy - trzeba 
mieć kabriolet własny, żeby się otworzyły - zwłaszcza teraz 
la Noblesse wyniosła się prawie z Paryża ... , la Bourgeoislc, 
ta brylantowa poczwara, która zajęła jej miejsce, nie przy
puszcza do siebie, tylko bogatych. Chcąc zainteresować jaką 
damę, trzeba po angielsku gadać - udawać Anglika - bo 
wiedzą, że Polacy nie mają pieniędzy: udawać zaś Anglika, 
trzeba udawać głupca i oryginała - bo takimi są Anglicy. 

Powszechnie sądzono, że ja cierpię, bo mam czoło smutne -
a czoło mam smutne dlatego, że większym od siebie za
zdroszczę; teraz - a bez mojej w tym pomocy, zaczynają 
się spostrzegać ludzie, że ja zupełnie z innego powodu czoło 
smutne pokazuję. Spostn;eżenie się to ludzkie jest praw
dziwie Łaską Bożą nade mną, a w moim wnętrzu cudem 
jest dla mnie. Wspomniałem Ci o samotności mojej - jest 
to tylko samotność serca, bo co do ludzi, tych mam dosyć 
przychylnych, ale cóż, kiedy ze wszystkimi muszę postępo
wać jak z kryształowymi lalkami, bojąc się zniszczyć tego, 
co w nich jest pół doskonałością, aby po zniszczeniu tego nic 
zostali zupełnie martwymi - szanować więc muszę wszyst
kie półtony, pół szlachetności, pół uczucia, pół zapały pół 
energije - i pół miłostki - i czekam jak cudu, aż k tór y 
z tych ludzi obudzi się nagle przede mną i zawoła zupełnie 
moim· językiem... Czy Ty wystawisz sobie torturę takiego 
oczekiwania? 



Nowi poeci rodzą się jak grzyby. 
Szkoda! że każdy jest nadzwyczaj łzawy! 
I w oknie duszy ma zielone szyby!... 
Każdy ma język swój, co jest kulawym . 
Szkoda, że wszyscy są okuci w dyby, 
A kiedy straszną opisują burzę, 

To chmur a piorun zostawia w cenzurze. 

Z czego korzystam ja - i dwie już dramy 
Piorunem bardzo skończyłem wygodnie. 

Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie wrogi 
Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych -

Bogi. 



Był sierżant niektóry, którego przyzwał oficer 
i postawiwszy mu dziesięciu żołnierzy kazał z 
nimi uderzyć na główną jedną baterią nieprzy
jaciół. 

A sierżant spojrzawszy na żołnierze one 
rzekł: „Panie oficerze, niebezpieczeństwo jest 
wielkie, ale zwyciężę, jeżeli mi z onych dziesię
ciu ludzi 5 wziąść - a pięciu zostawić pozwo
lisz„. 

Pięciu bowiem kochają mię jak brata i każdy 
z nich gotów jest piersią mię zasłonić, gdy 
przyjdę na niebezpieczeństwo. 

Lecz z tamtych pięciu: jeden jest obrażony 
na mnie, żem go wczoraj za tchórzostwo stro
fował: drugi pożąda stopnia mego; trzeci, lę
kam się, że go zegarek mój i kiesa tentuje, bo 
jest utracjusz i niepewnej uczciwości człowiek: 
czwarty nie wierzy w odwagę moją i rad by 
dowiódł, żem tchórz i nieuk „. piąty zaś głośno 
się z tym oświadczył, że mi może być posłusz
ny, tylko o tyle, o ile mu na to pozwoli Włoch 
pewien, który na nieszczęście moje nie jest tu 
i rozkazać mu teraz zgodnie z moim rozkazem 
nie może „. 
Lękam się więc, że oto, gdy wyjdę na wy

prawę „." 

Między aniołami a szatanami były m1eJsca dla 
wszystkowiedzących: teraz tych miejsc dla lu
dzi już nie ma: jedni muszą być z aniołami, 

drudzy z innymi, a reszta policzona do trupów„. 

Ani teraźniejszości dobrej, ani złotej nadziei. 
Gdybym się nie lękał nadto romantycznego po
równania, powiedziałbym, że z myślami moimi 
podobny jestem do psa co się sam za ogon chce 
złapać i kręci się długo na jedny,m miejscu, na 
koniec znużony, wywraca się i zasypia przed 
kominkiem. 

O życiu moim wewnętrznym także niewiele 
więcej mógłbym napisać. Poczernionych atra
mentem kilka kartek, romans oczyma w koście
le, ciągłe szukanie ideału, nad którym już wy
patrzyłem oczy i zdarłem wiele podeszew, i to 
wszystko. 
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