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NIEZNANE  WIERSZE  LICIÑSKIEGO

Poezja Ludwika Stanis³awa Liciñskiego do dzi� pozostaje nierozpoznana �
z tej prostej przyczyny, ¿e ci¹gle jest niedostêpna szerszemu gronu czytelników.
Wydania ksi¹¿kowe utworów autora Okrêtu szalonego obejmuj¹ wy³¹cznie pro-
zê 1. I je�li czêsto nazywano go poet¹ 2, to raczej ze wzglêdu na ton, a nie kszta³t
jego tekstów 3. W�ród artyku³ów dotycz¹cych Liciñskiego, które ukaza³y siê
w prasie za jego ¿ycia, brak choæby wzmianki na temat wierszy publikowanych
w ró¿nych czasopismach w latach 1900�1905 4. Tak¿e po �mierci pisarza ma³o kto
wspomina³ inne jego utwory ni¿ Z pamiêtnika w³óczêgi i Halucynacje 5.

O tym, ¿e Liciñski, �Pan na dwóch jeno ksi¹¿kach�, jest jednocze�nie autorem
�szeregu niewydanych poezji�, dopiero w 1937 r. przypomnia³ Józef Gabriel Mond-
schein w artykule poprzedzaj¹cym publikacjê gar�ci wierszy w �Okolicy Poetów� 6.
Natomiast obszerniej skomentowa³ tê poezjê Krzysztof Dmitruk w 1968 roku. Nie
uwzglêdni³ on, oczywi�cie, wszystkich utworów � o istnieniu wielu z nich w ogóle
nie wiedzia³. Ale, co ciekawsze, wyniki analiz kilkunastu dostêpnych badaczowi
liryków prowadz¹ go do sformu³owania zupe³nie sprzecznych wniosków interpre-
tacyjnych. Wystarczy porównaæ uwagi o wierszach Z motywów sielskich i Krako-

1 S¹ to: nowela Ksi¹dz Jan Jaskólski (Warszawa 1908), zbiory opowiadañ Z pamiêtnika w³ó-
czêgi (Lwów 1908; nastêpne wyd.: Warszawa 1912; Chicago 1915) i Halucynacje (Kraków 1911;
nastêpne wyd.: 1913, 1917) � ostatnie wznowienie obydwu tomów: Kraków 1978 � oraz powie�æ
Dziwaczka (Warszawa�Cieszyn 1929).

2 Zob. m.in. G. G l a s s, Gromada i cz³owiek. Kraków 1912. � M. M a j k o, £zy szeleszcz¹ce.
(Wspomnienie po�miertne o poecie Liciñskim). �Wie� i Miasto� 1935, nr 2. � S. B u b i e ñ, Z kart
przesz³o�ci. Poeta i prozaik L. S. Liciñski (1874�1908). �Kurier Lubelski� 1978, nr 92.

3 Zwróci³ na to uwagê P. P r ó c h n i a k  (Sen no¿ownika. O twórczo�ci Ludwika Stanis³awa
Liciñskiego. Lublin 2001, s. 46).

4 Za ¿ycia Liciñskiego ukaza³o siê kilka, bardzo pochlebnych, recenzji pierwszego tomu opo-
wiadañ poety, z których tylko jedna wspomina wydan¹ w tym samym roku co Z pamiêtnika w³óczê-
gi nowelê Ksi¹dz Jan Jaskólski. Zob. W. N a ³ k o w s k i, Nowy siewca burzy. �Panteon� 1908,
nr 2. � Z., Ludwik Stanis³aw Liciñski. �Z pamiêtnika w³óczêgi�. 1908 rok. �Wite�� 1908, nr 2. �
L. C h o r o m a ñ s k i, Ludwik Stanis³aw Liciñski. �Z pamiêtnika w³óczêgi�, �Ksi¹dz Jan Jaskól-
ski�. �Spo³eczeñstwo� 1908, nr 10. � L. B e l m o n t, W mrowisku ludzkim. �Wolne S³owo� 1908,
nr 17. � G. G l a s s, Hejna³ w³óczêgi. �Nasz Kraj� t. 4 (1908), z. 1.

5 Zob. zestawienie bibliografii recepcji twórczo�ci Liciñskiego w: P r ó c h n i a k, op. cit.,
s. 236�243.

6 J. M o n d s c h e i n, O Ludwiku Stanis³awie Liciñskim. �Okolica Poetów� 1937, nr 6.
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wiak zawarte w nie publikowanej dot¹d rozprawie doktorskiej Dmitruka oraz
w jego artykule drukowanym w �Pamiêtniku Literackim�. Raz autor dostrzega, ¿e
w tych lirykach �

�wiat ukazany zosta³ w pe³ni jedno�ci. ¯ycie ludzkie przebiega równolegle z istnieniem
wszechbytu. [...] Przyroda jest tu traktowana jako emanacja nadrzêdnego porz¹dku �wiata,
jako prawdziwy model bytu. [...] Liciñski wyzyskuje tê koncepcjê w celu stworzenia optymi-
stycznej, idyllicznej wizji rzeczywisto�ci, [...] odbiega tu znacznie od akceptowanych zazwy-
czaj koncepcji Schopenhauera 7.

W wersji drukowanej czytamy tymczasem: �Epigonizm tych utworów jest
wyra�ny�. Autor kwituje je jako �obrazki Wojtków, których wiosn¹ »wziê³o ko-
chanie«, »starych dziadziów« opowiadaj¹cych w �liwowych sadach »dziwy«,
dziewczyn »jak maliny« etc.� 8

Podobnych rozbie¿no�ci w ocenie warto�ci dorobku lirycznego autora Burzy
znajdziemy u Dmitruka wiêcej 9. Trudno zatem jego rozpoznanie traktowaæ jako
rzeteln¹ interpretacjê. Co gorsze, niepochlebne opinie wyra¿one w artykule dru-
kowanym w �Pamiêtniku� w widoczny sposób wp³ywa³y na pó�niejsz¹ recepcjê
tych utworów.

Pawe³ Próchniak np., ostatni badacz spu�cizny Liciñskiego, w ogóle nie po�wiê-
ca uwagi wierszom, uznaj¹c je za �do�æ marne poezje� albo delikatniej: �m³odzieñ-
cze utwory� 10. W krêgu zainteresowañ autora monografii O twórczo�ci Ludwika
Stanis³awa Liciñskiego le¿¹ wy³¹cznie dwa najpopularniejsze tomy opowiadañ pi-
sarza. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wiersze Liciñskiego znane by³y Próchniakowi z frag-
mentarycznych cytatów przywo³anych w szkicu Dmitruka. Mo¿liwe, ¿e nie siêga³
osobi�cie do �nieudanych prób lirycznych� 11 autora Mira¿y. Podobnie jak ostatni
wydawca opowiadañ Liciñskiego � Tomasz Lewandowski, który w Pos³owiu opi-
nie na temat wierszy powtarza za opublikowanym w �Pamiêtniku Literackim�
artyku³em 12. Tak wiêc nadal �Liciñski istnieje w historii literatury jedynie jako
autor Z pamiêtnika w³óczêgi i Halucynacji� 13. Tymczasem kwerendy przynosz¹
nowe utwory nie notowane przez ¿adn¹ bibliografiê. Do tej pory badacze wiedzie-
li o zaledwie 16 lirykach Liciñskiego. Moje poszukiwania wykaza³y istnienie jesz-
cze 13 innych.

Pierwsz¹ grupê stanowi¹ teksty drukowane w �Czytelni dla Wszystkich�
w 1900 roku. Jak dot¹d, bibliografie twórczo�ci Liciñskiego odnotowuj¹ tylko

  7 K. D m i t r u k, Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego. Praca doktorska pisana pod kie-
runkiem prof. J. Garbaczowskiej. Lublin 1968, s. 309�312. Mpis w bibliotece IBL PAN w Warsza-
wie (sygn. Masz. 836).

  8 K. D m i t r u k, Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego. �Pamiêtnik Literacki� 1968,
z. 1, s. 49.

  9 Zob. np. uwagi o cyklu sonetów tatrzañskich i wierszach Lubiê formê, S³ucham, Mistrz, Na
miesiêczn¹ bladaw¹ po�wiatê (D m i t r u k: Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego 〈mpis〉,
s. 312�313; Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego 〈Pam. Lit.〉, s. 49).

10 P r ó c h n i a k, op. cit., s. 27.
11 D m i t r u k, Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego (Pam. Lit.), s. 49.
12 T. L e w a n d o w s k i, �Smutne niewolników pie�ni... Bólu pe³ne, a bez wiary nijakiej�.

W: L. S. L i c i ñ s k i, Halucynacje. � Z pamiêtnika w³óczêgi. Oprac. T. L e w a n d o w s k i. Kra-
ków 1978, s. 242.

13 D m i t r u k, Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego (mpis), s. 73.
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4 teksty opublikowane w tym periodyku w 1901 roku 14. Wprawdzie Dmitruk
w Polskim s³owniku biograficznym (4 lata po napisaniu rozprawy doktorskiej) za-
znaczy:

W tym okresie (r. 1900) L[iciñski] debiutowa³ w �Czytelni dla Wszystkich� cyklami so-
netów i wierszy Z motywów sielskich. [...] Równocze�nie rozpocz¹³ og³aszanie swoich prób
prozatorskich. Z r. 1900 pochodz¹ obrazki £achmaniarz i Z dziejów oficyn 15 .

Informacje te s¹ jednak bardzo niekompletne. W 1900 roku w omawianym
pi�mie, oprócz jednego sonetu i jednego wiersza Z motywów sielskich, ukaza³o siê
jeszcze 5 innych liryków oraz 2 obrazki nie wymienione przez badacza. Niestety,
dostêpna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego �Czytelnia dla
Wszystkich� nie sta³a siê obiektem zainteresowania pó�niejszych bibliografów
Liciñskiego. W zwi¹zku z tym utrzymywano, ¿e poeta debiutowa³ opowiadaniem
Ona og³oszonym w warszawskim �Strumieniu� w r. 1900, w numerach 14 i 15
(nr 14 nosi datê: 7 IV) 16. Dzi� wiemy, ¿e dok³adnie 2 miesi¹ce wcze�niej, 8 II,
opublikowano w �Czytelni� wiersz Do... Poza tym jeszcze 3 inne utwory ukaza³y
siê wcze�niej ni¿ opowiadanie Ona. Chodzi o drukowane w 1900 r. w �Czytelni
dla Wszystkich� liryki Mira¿e (nr 9, z 1 III) i Mnie zawsze têskno (nr 12, z 22 III)
oraz obrazek Konkurs (nr 11, z 15 III). Ponadto w tym roczniku pisma og³oszono
jeszcze 3 obrazki proz¹: Durny Wojtek (nr 14), £achmaniarz (nr 17) i Z dziejów
oficyn (nr 43), oraz liryki: Sonet (nr 23), Z motywów sielskich. Burza (nr 24), �wiat
marzeñ (nr 46) i Cz³owiek (nr 49).

Kolejny zespó³ nowo odnalezionych tekstów to wiersze opublikowane d³ugo
po �mierci ich autora w cieszyñskim czasopi�mie ��wiat i Ojczyzna� w latach
1928�1929. Redaktorem dzia³u literackiego �Ilustrowanego dwutygodnika dla
rodzin polskich� by³ Mondschein. Ten literat, t³umacz i publicysta nie zwróci³
dot¹d uwagi badaczy pisz¹cych o Liciñskim. Tymczasem poczynione przeze mnie
kwerendy potwierdzaj¹, ¿e to on w najwiêkszym stopniu kszta³towa³ po�miertn¹
historiê tekstów autora Okrêtu szalonego. �Nale¿a³ do krêgu przyjació³ Ludwika
Stanis³awa Liciñskiego i pozostawa³ pod jego wp³ywem nie tylko literackim, ale
i osobistym� 17. Co najmniej piêciokrotnie zamieszcza³ w ró¿nych czasopismach
notki, wspomnienia i recenzje utworów autora Halucynacji 18. W artykule z 1937 r.
informuje o losach spu�cizny literackiej Liciñskiego:

14 Mowa o tekstach L. S. L i c i ñ s k i e g o: Bosy. �Czytelnia dla Wszystkich� 1901, nr 2; Czy
znacie? Jw., nr 18; Z motywów sielskich. Jw., nr 21; Krakowiak. Jw., nr 22. Najdok³adniejsze infor-
macje bibliograficzne s¹ w dwóch wspomnianych wcze�niej pracach monograficznych po�wiêco-
nych twórczo�ci Liciñskiego: dysertacji doktorskiej Dmitruka oraz ksi¹¿ce P r ó c h n i a k a  Sen no-
¿ownika. ¯adna z tych pozycji nie wyszczególnia tekstów drukowanych w �Czytelni� w 1900 roku.

15 K. D m i t r u k, Liciñski Ludwik Stanis³aw. Has³o w: Polski s³ownik biograficzny t. 17 (1972),
s. 301.

16 Zob. ostatni¹, najbardziej kompletn¹ bibliografiê twórczo�ci Liciñskiego � P r ó c h n i a k,
op. cit., s. 231.

17 L. B r o ¿ e k, Mondschein Józef Gabriel. Has³o w: Polski s³ownik biograficzny t. 21 (1976),
s. 645.

18 Zob. J. M o n d s c h e i n: �Z pamiêtnika w³óczêgi� Ludwika Stanis³awa Liciñskiego. �Ku-
rier� 1908, nr 171�174; O Ludwiku Stanis³awie Liciñskim. 30-lecie �mierci Ludwika Stanis³awa
Liciñskiego. �Dziennik Ludowy� 1938, nr 115; Ludwik St. Liciñski. (W 30-lecie zgonu). �Robotnik�
1938, nr 90; W dniu 22 kwietnia minê³o 30 lat od zgonu L. St. Liciñskiego. �Kamena� 1938,
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poezje, z³o¿one w jednej z ksiêgarñ warszawskich, zabra³a podczas rewizji na wieczne nieodda-
nie ¿andarmeria rosyjska. Czê�æ ich uratowa³a siê. Pozosta³o poza tym kilka prac prozaicznych,
które mo¿e ujrz¹ �wiat³o dzienne w zbiorowym planowanym wydaniu pism Liciñskiego 19.

Takie informacje s¹ niezwykle wa¿ne dla badañ tekstologicznych. Wynika
z nich bowiem, ¿e istnia³ jaki� wiêkszy zespó³ utworów (poetyckich i prozatorskich),
które dopiero mia³y �ujrzeæ �wiat³o dzienne�. Wszystko wskazuje na to, ¿e ich po-
siadaczem by³ sam Mondschein i ¿e to on planowa³ owo wydanie zbiorowe pism.
Prawdopodobnie wybuch drugiej wojny �wiatowej udaremni³ jego plany, niemniej
niektóre �uratowane poezje� uda³o mu siê opublikowaæ. Przeprowadzona przeze
mnie kwerenda w pi�mie ��wiat i Ojczyzna� wykaza³a istnienie 5 nie odnotowa-
nych w ¿adnej bibliografii liryków Liciñskiego 20. Tam te¿ pojawi³y siê po raz pierw-
szy wiersze S³ucham (nr 3) i Mistrz (nr 13) � znane z pó�niejszej publikacji
w �Okolicy Poetów� z 1937 roku 21. Poza tym Mondschein og³osi³ w �swoim�
pi�mie utwory drukowane ju¿ za ¿ycia poety: opowiadanie Ona (nr 1), wiersze
�Kultura�, Okrêt szalony (nr 4), sonety Z motywów mitologii s³owiañskiej (nr 7),
a tak¿e powie�æ Dziwaczka (nry 1�12). By³ bez w¹tpienia najwiêkszym promoto-
rem dzie³ Liciñskiego po jego �mierci. To zapewne staraniem Mondscheina wyda-
no w 1929 r. w Cieszynie i w Warszawie jedyn¹ powie�æ autora Halucynacji �
mianowicie Dziwaczkê 22. Przypuszczalnie mia³ te¿ jaki� udzia³ w chicagowskiej
edycji Z pamiêtnika w³óczêgi � wiemy, ¿e wiele podró¿owa³, poza tym wspó³praco-
wa³ z amerykañskim pismem �Narodowiec� i móg³ dostarczyæ do redakcji �Dzien-
nika Ludowego� np. wcze�niejsze wydanie tego zbioru opowiadañ 23. To, oczywi-
�cie, wy³¹cznie hipoteza, ale faktem jest, ¿e z dotychczas odnalezionych 9 liryków
nie drukowanych za ¿ycia Liciñskiego � 8 opublikowa³ w³a�nie Mondschein.

Dziewi¹ty tekst, zatytu³owany Na plebanii, ukaza³ siê w 1934 r. w warszawskim
�Pañstwie Pracy�. Tygodnik wychodzi³ jako �Ogólnopolski Organ Legionu M³o-
dych. Zwi¹zku Pracy dla Pañstwa�. W tym czasie redaktorem naczelnym by³ Wa-
c³aw Zagórski. Periodyk m³odych socjalistów zamie�ci³ na swych ³amach �z rêkopi-
sów po�miertnych wiersz g³o�nego satyryka, dotychczas nie drukowany� 24. Publi-
kacja w �Pañstwie Pracy� stanowi jeden z dwóch przekazów zawieraj¹cych
bezpo�redni¹ informacjê o �ródle tekstu 25. Ale nie wiadomo, jak �po�miertny rêko-

nr 8. Dla porównania � inni przyjaciele autora Burzy, czê�ciej wymieniani przy jego nazwisku, tacy
jak np. L. Rygier, G. Glass, W. Na³kowski, wspominali poetê znacznie rzadziej � zob. zestawienie
bibliograficzne w cytowanej ksi¹¿ce P r ó c h n i a k a (s. 236�243).

19 M o n d s c h e i n, O Ludwiku Stanis³awie Liciñskim, s. 4.
20 Chodzi o utwory: Nad morzem. ��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 5; Lili. Jw., nr 7; Sam i Tragedia.

Jw., nr 8; Ballada o marnotrawnym synu. Jw., nr 11.
21 Warto tu dodaæ, ¿e w tym presti¿owym miesiêczniku redagowanym przez S. Czernika uda³o

siê Mondscheinowi jednorazowo og³osiæ a¿ 5 liryków dawno zmar³ego przyjaciela, przy czym ze swo-
ich tekstów opublikowa³ w �Okolicy Poetów� tylko jeden przek³ad (zob. K. H a m s u n, Wyspa w�ród
szer 〈Skaergaardsoe〉. Prze³. z norweskiego J. M o n d s c h e i n. �Okolica Poetów� 1935, nr 8, s. 18).

22 Dmitruk ustali³, ¿e Dziwaczka powsta³a w 1900 roku. Mondschein posiada³ prawdopodob-
nie rêkopis powie�ci.

23 Trzeci raz Z pamiêtnika w³óczêgi wydano nak³adem �Dziennika Ludowego� w Chicago
w r. 1915, ustali³ to D m i t r u k  (Twórczo�æ Ludwika Stanis³awa Liciñskiego 〈Pam. Lit.〉, s. 49).

24 L. S. L i c i ñ s k i, Na plebanii. �Pañstwo Pracy� 1934, nr 22, s. 4.
25 Drugi to publikacja sonetów Z motywów mitologii s³owiañskiej w edycji Zbiór poetów pol-

skich XIX w. (U³o¿y³, oprac. P. H e r t z. Ks. 4. Warszawa 1965, s. 1001�1002). Tam podstaw¹ wyda-
nia tekstów by³ pierwodruk.
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pis� utworu dotar³ do redakcji pisma. Dodajmy tylko, ¿e tym razem nazwisko Liciñ-
skiego znalaz³o siê w �gronie� takich autorów, jak np.: Józef £obodowski, Józef
Czechowicz, Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkie-
wicz czy Teodor Bujnicki. Nie drukowany wcze�niej � jak wskazuje notatka redak-
cyjna � drugi, obok �Kultury�, wiersz satyryczny autora Okrêtu szalonego, nie zo-
sta³ równie¿ uwzglêdniony w ¿adnej z dot¹d opublikowanych bibliografii. Na jego
�lad trafi³am podczas kwerendy tzw. Kartoteki Bara. Jest to Kartoteka Bibliografii
Literackiej Zawarto�ci Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do 1939 r.), dostêpna
w Instytucie Badañ Literackich PAN w Warszawie (w Pa³acu Staszica). Informa-
cje bibliograficzne, pogrupowane wed³ug nazwisk autorów, nie s¹, oczywi�cie,
kompletne, ale � jak wskazuje przyk³ad wiersza Na plebanii � czasami �niesyste-
matyczne� kwerendy Aleksandra Bara, których efektem jest Kartoteka, ujawniaj¹
teksty nie odnotowane nigdzie indziej.

A zatem znamy 29 wierszy Liciñskiego. Trudno przypuszczaæ, ¿e ten skromny
zbiór stanowi ca³y dorobek poetycki autora Okrêtu szalonego. Z pewno�ci¹ by³o ich
wiêcej. Z przytoczonej wcze�niej relacji Mondscheina wynika przecie¿, i¿ przed
pierwsz¹ wojn¹ przygotowano do edycji ca³y tomik poetycki. Jego losy po carskiej
konfiskacie nie s¹ dzi� znane. Poza tym prawdopodobne wydaje siê, ¿e istniej¹ jesz-
cze inne drukowane wiersze, na które dot¹d nie natrafiono. Ostatnio poczynione
przeze mnie kwerendy w mniej popularnych czasopismach zdaj¹ siê potwierdzaæ tê
teoriê. Pewne �ród³a wskazuj¹ np., ¿e teksty Liciñskiego wychodzi³y w podziemnej
prasie rewolucyjnej lewicy. Autorzy notatki w Nowym Korbucie wymieniaj¹ m.in.
�Czerwony Sygna³�, �Do szeregu�, �Na barykady� 26. W ¿adnym z tych periody-
ków nie odnalaz³am jednak publikacji autorstwa Liciñskiego. Móg³ wprawdzie dru-
kowaæ pod pseudonimem (nieliczne zamieszczane tam utwory literackie nie s¹
z regu³y podpisywane nazwiskiem), nie uda³o siê wszak¿e tego potwierdziæ. Ponad-
to nie zachowa³o siê wiele numerów wychodz¹cych poza cenzur¹ 27. Niemniej,
z uwagi na polityczne sympatie Liciñskiego, publikacje w tego typu prasie wydaj¹
siê prawdopodobne. Inaczej trzeba by za³o¿yæ, ¿e pogl¹dy rewolucyjne autora Burzy
znalaz³y w poezji wyraz jedynie w Okrêcie szalonym.

To raczej ma³o realne. Podobnie jak przypuszczenia, i¿ Liciñski w ¿aden spo-
sób nie �odnotowa³� w swoich utworach wielkiej mi³o�ci, jak¹ darzy³ Zofiê Na³-
kowsk¹. Pawe³ Próchniak twierdzi, ¿e ten, który mia³ �przenosiæ w³asn¹ egzysten-
cjê w przestrzeñ literatury [...], to, czego do�wiadcza w sposób niezwykle inten-
sywny i przejmuj¹cy, zapisze jedynie w listach� 28. Ale mo¿e w tym �ogromnym
zbiorze� tak �cudnych listów�, jakich Na³kowska nie widzia³a �nawet w po�miert-
nych wydaniach romantyków� 29, by³y tak¿e wiersze skierowane do ich adresatki.
Dzi� ju¿ siê tego nie dowiemy. Ca³a korespondencja Liciñskiego i autorki Narcyzy
sp³onê³a w czasie Powstania Warszawskiego 30.

26 Nowy Korbut. Literatura pozytywizmu i M³odej Polski. T. 14. Red. Z. Szweykowski, J. Ma-
ciejewski. Warszawa 1973, s. 644.

27 Najwiêksze zbiory tego typu prasy w Warszawie posiada Biblioteka Sejmowa, s¹ one jednak
bardzo niekompletne.

28 P r ó c h n i a k, op. cit., s. 197.
29 Z. N a ³ k o w s k a, Dzienniki. T. 2: 1909�1917. Oprac., wstêp, komentarz H. K i r c h n e r.

Warszawa 1976, s. 55.
30 Zob. ibidem, s. 300. Zachowa³ siê odpis tylko jednego listu Liciñskiego do Na³kowskiej. Jego

tre�æ przytacza H. K i r c h n e r  w komentarzu edytorskim do cytowanego tomu Dzienników (s. 55).
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W�ród wszystkich odnalezionych wierszy brak tak¿e utworów o tematyce
miejskiej. (Czy¿by �archicygan� Warszawy, jak nazwa³ poetê Tomasz Weiss 31,
nie zadedykowa³ ¿adnego liryku ukochanemu przez siebie miastu?) Za to
czêsto bardzo wyra�nie pobrzmiewa nutka nostalgii, têsknota za wsi¹ i domem
rodzinnym. Od tej strony chyba jeszcze nie znamy tego �artysty-proletariusza,
zarazem barda i wojownika� 32. Wydaje siê, ¿e powa¿ne potraktowanie tych
poezji mo¿e wnie�æ nowe jako�ci do anarchistycznego portretu �niepospolicie
zdolnego� 33 �pisarza w³óczêgi�. Wci¹¿ aktualna pozostaje bowiem formu³a
Próchniaka:

Nakre�lenie ca³o�ciowego obrazu epoki wymaga wype³nienia luk pozostawionych przez
badaczy i przeprowadzenia szczegó³owych analiz twórczo�ci pisarzy wci¹¿ pozostaj¹cych
w cieniu 34.

Pisowniê i interpunkcjê prezentowanych poni¿ej tekstów zmodernizowano
wed³ug zasad wspó³czesnych. Poprawiono oczywiste (i domniemane) b³êdy dru-
ku. Koniektury leksykalne ujêto w nawias kwadratowy. Ujednolicono tak¿e pi-
sowniê tytu³ów (wersaliki). Bez zmian pozostawiono uk³ad graficzny wierszy. Przed
ka¿dym utworem podano dok³adny adres bibliograficzny przekazu stanowi¹cego
podstawê przedruku.

A N E K S

DO...

O luba! Je�li pod twe stopy dumne
Znowu, jak nêdzarz, ze ³z¹ w oku wrócê,
Je�li przesz³o�ci kopi¹c nog¹ trumnê,
Przyjdê i cich¹ ¿alu pie�ñ zanucê,

O, nie odwracaj siê wtedy ode mnie,
Na ból skazuj¹c mnie królewskim gestem,
Bo ja kroczy³em d³ugo ju¿ przez ciemnie
I d³ugo, d³ugo ju¿ bez s³oñca jestem.

Ile¿ to razy poprzez mg³y i szychy1

Ust twoich z licem szuka³em wyblad³em
I wonnej piersi czuj¹c oddech cichy,
U stóp twych �nie¿nych siê w ekstazie k³ad³em.

Przez fioletowe, dr¿¹ce marzeñ ko³o
Krad³em ci nieraz duszê tw¹ jak zbrodzieñ
I na liliowe, dumne �nie¿ne czo³o
Ciep³o warg moich k³ad³em têsknych co dzieñ.

31 T. We i s s, Cyganeria M³odej Polski. Kraków 1970, s. 97.
32 N a ³ k o w s k i, op. cit., s. 124.
33 Al. �w. [A. � w i d e r s k a], Z ruchu wydawniczego. �S³owo Polskie� 1913, nr 522, s. 10.
34 P r ó c h n i a k, op. cit., s. 9.
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I chocia¿ odt¹d przesz³o czasu tyle,
Po wspomnieñ gruzach st¹pam nieprzytomnie
I znowu wo³am dawnych marzeñ chwile,
I znowu pytam: �czy ty my�lisz o mnie?�

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 6.

1 Szych �  lniana lub bawe³niana niæ okrêcona nitk¹ metalow¹ (miedzian¹, srebrn¹ lub z³ot¹),
u¿ywana do wyrobu koronek, ta�m, do haftu itp.

MIRA¯E

Taka cisza!... Zamilk³y d�wiêki ludzkiej gwary...
Ksiê¿yc p³ynie po niebie b³êkitnawo-bladem
I do mojej izdebki idzie blask przez szpary,
I na �cianie siê k³adzie jak l�ni¹cy dyjadem.

P³ynie ksiê¿yc po niebie b³êkitnawo-bladem;
Zamigoce niekiedy silniej gwiazdka z³ota
I na �cianie siê k³adzie jak l�ni¹cy dyjadem �
A mnie chwyta têsknota, têsknota, têsknota...

Zamigoce niekiedy silniej gwiazdka z³ota �
Wspomnieñ fala zatarga silniej duszy p³aczem...
A mnie chwyta têsknota, têsknota, têsknota,
Chocia¿ nie wiem, dlaczego têskno mi i za czem?

Wspomnieñ fala zatarga silniej duszy p³aczem,
Id¹ ku mnie dni lepsze, pragnieniem jaskrawsze...
Chocia¿ nie wiem dlaczego têskno mi i za czem?
Zawsze czego� pragn¹³em i têskni³em zawsze.

Id¹ ku mnie dni lepsze, pragnieniem jaskrawsze,
A ja dziwom � snom w oczy pe³en ³ez zagl¹dam,
Bom pragn¹³ zawsze czego� i têskni³em zawsze,
I nie wiem, czego pragnê? Nie wiem, czego ¿¹dam?

A ja dziwom � snom w oczy pe³en ³ez zagl¹dam,
Bo te senne mira¿e maj¹ cudów tyle...
I nie wiem, czego pragnê? Nie wiem, czego ¿¹dam?
I chwil¹ szczê�cia mego s¹ mych têsknot chwile.

Ach, te senne mira¿e maj¹ cudów tyle!
Czasami anio³ �nie¿ny przyjdzie w odwiedziny...
I chwil¹ szczê�cia mego s¹ mych têsknot chwile,
Kiedy dumam wpatrzony w strop ob³oków siny.

Czasami anio³ �nie¿ny przyjdzie w odwiedziny,
Do izdebki miesiêczny idzie blask przez szpary,
A ja dumam wpatrzony w strop ob³oków siny,
I tak cicho... Zamilk³y d�wiêki ludzkiej gwary.

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 9.
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MNIE ZAWSZE TÊSKNO

Mnie zawsze têskno za wiosk¹ moj¹ �
W zadumie cichej ot, stoj¹ chaty,
I szumi¹ drzewa, i drzewa stoj¹,
I rój �wiergoce ptactwa skrzydlaty;
W leszczynie s³owik �piewa i �piewa,

I szemrz¹ trawy,
I szumi¹ drzewa,

I blask od s³oñca idzie z³otawy.

A kiedy przyjdzie promieñ miesi¹ca,
To tylko fala o falê tr¹ca,

I ciszê zm¹ca
Drzew li�ci gwara...

A ksiê¿yc p³ynie, jak malowany,
Przez chmur o³owie, przez chmur b³êkity
I mija dumnie gwiazd karawany
W chmur powijaki senne spowity;
A¿ cicho, cicho po ziemi szara,
Jakby tym szmerom czyni³a rado�æ,
P³ynie i p³ynie miesiêczna blado�æ.

Mnie zawsze têskno za wiosk¹ moj¹ �
W s³oneczne blaski kwiaty siê stroj¹
Lub ciche stoj¹ w�ród drzewnych cieni;
Na ³¹ce morze traw siê zieleni,
A w noc, jak morze wielkie, bezdenne
W bia³e ca³uny gdy siê owinie,
To stoi takie ciche a senne,
Jakby je do snu tuli³a rêka
Jaka� potê¿na...

Koncert ¿ab p³ynie...
I lilia klêka,
Belde¿ur1 klêka.

A gdy siê w lesie na mchach po³o¿ê,
To wiatr swawolny twarz m¹ otula,

Igra, a hula;
Sosny ko³ysz¹ siê w rozhoworze

I szepc¹, p³acz¹
Mo¿e nad dol¹ moj¹ tu³acz¹,

Mo¿e, a mo¿e!...
A wrony kracz¹...

I p³akaæ chce siê, i kochaæ chce siê,
A wiatr têsknicê niesie i niesie
Taki swawolny i niezbadany...
Mo¿e j¹ z³o¿y u stóp kochanej...

Mnie zawsze têskno za wiosk¹ moj¹ �
�nieg pootula ³¹ki w pieluchy
I kêdy spojrzysz � bia³o�æ a bia³o�æ;
Tylko gdzie� sanie mign¹ jak duchy



191NIEZNANE  WIERSZE  LICIÑSKIEGO

I sny siê roj¹,
I chwyta ¿a³o�æ.

I zda siê pod tej bia³o�ci chust¹
Na ca³ym �wiecie pusto i pusto,

I chwyta ¿a³o�æ.

Przyjd¹ podmuchy, pierwsze wiosenne �
Budz¹ siê ³¹ki, budz¹ siê senne;
Potoki biegn¹, szumi¹, a mrucz¹,

Szumi¹ a hucz¹...
Przez pola, jary,
Chaszcze, wertepy,
Jako przez stepy

Doganiaj¹ce zwierzê ogary...
Szumi¹ a hucz¹...

I tylko chaty, jak wyspy, stoj¹
Tam gdzie� w oddali

Za tym pomrukiem wód, co siê ¿ali...
Ach, jak mi têskno za wiosk¹ moj¹!...

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 12.

1 Z fr. �belle-de-jour� � �powój�.

SONET

O lasy moje, lasy wy omszone,
Ja do was przecie jeszcze kiedy� wrócê...
I nigdy, nigdy z siebie nie wyrzucê
Czarów, co id¹ w serce, ³z¹ zroszone.

Kêdy nie pójdê, kêdy kroki zwrócê,
Czyli na pó³noc, czy w po³udnia stronê,
O lasy moje, lasy wy omszone,
Ja wam têsknoty zawsze pie�ñ zanucê.

I zawsze bêdê pe³en owych pie�ni,
Których mnie s³owik-minstrel uczy³ �piewaæ.
O ³zach anio³ów, które p³acz¹ rzewnie,

I o �nie cichym, w którym siê ból nie �ni,
O raju, z którym trzeba duszê zlewaæ,
I o mym szczê�ciu, i o mej królewnie.

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 23.

Z MOTYWÓW SIELSKICH
BURZA

Zawarcza³ wicher... posz³y w tan
Tumany kurzu... Zwiêd³y li�æ
Krêci siê, wzbija a¿ nad ³an,
Nad las, nad bór, gdzie ka¿e i�æ

Mu jaka� dziwna, dziwna moc...
Sp³oszonych ptasz¹t s³ychaæ wrzask...
Dogasa dzieñ, dogasa blask

I oto noc...
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Z obwis³¹ g³ówk¹ stoi kwiat
I roni ³zy...

Wichura warczy, burza grzmi...
A d¹b, co tyle, tyle lat
Wzniesion¹ dumnie trzyma³ skroñ,
Co tyle w ¿yciu przebieg³ burz,
Chwieje siê, chwieje, zgina ju¿,
Jakby pomocy chwyta³ d³oñ,
Jakby nim wielki targa³ sza³,
Jakby w rozpacznym jêku dr¿a³...
Ch³ostn¹³ go jeszcze wicher � wróg,
Zatarga³, szarpn¹³ i u nóg
P³acz¹cej brzozy upad³ d¹b,
A¿ bia³ej kory wyrwa³ zr¹b.

Ob³oki czarne przedar³ grom,
Jasno�ci bladej upad³ snop,
I znowu zakry³ nieba strop
Ponury cieñ, jak wiê�niów dom.
Niby kto blasków napi¹³ ³uk

I tak go rzuci³ w jeden huk
I w jeden blask, i w jeden krzyk,

A¿ sczez³ i znik³.

Posêpnej grozy przeszed³ dreszcz...
Zahula³ wicher, lun¹³ deszcz
I wszcz¹³ siê ha³as, jêk i stuk,
Zmiêszane d�wiêki dzikich gam...
I tylko, tylko le¿y tam
Prastary d¹b u brzozy nóg.

Ach tam, ach tam, u brzozy stóp
Prastary d¹b jak straszny trup.
I hucz¹ gromy, wichry grzmi¹
I p³acze brzoza cich¹ ³z¹.

Tak serce ludzkie, kiedy �wiat
Wydrze mu wszystkie z³udzeñ sny
I wko³o burza zw¹tpieñ grzmi,
Starganych wspomnieñ chwyta szmat

I roni ³zy.

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 24.

�WIAT MARZEÑ

Z³udzeñ zdroje,
Marzeñ roje,

Upojenia ³zy
Znik³y tak, jak gdzie� w oddali
Znika pomruk morskiej fali,

Jak m³odo�ci sny.

Gdzie wy, mary,
Dziwy, czary

Z fantastycznych pól,
Które wzrok w�ród ¿ycia cieni
Barwi³ w z³otych snop promieni,

Koi³ serca ból!

Takie to wy, mary moje,
�wiaty westchnieñ, z³udzeñ zdroje,

Ju¿ poza mn¹ hen?
Niby ¿ycie suchotnika
Z³ota przêdza rojeñ znika,

Znika niby sen...

A jednak¿e w �wiat tych rojeñ,
W �wiat tych pierwszych snów, upojeñ

Kiedy ws³ucham siê,

�wiat na nowo siê rozja�ni,
S³ucham szept niañczynych ba�ni,

S³ucham � ca³y dr¿ê...

I znów widzê czasy owe,
Gdy pa³ace kryszta³owe

Roi³ m³ody wiek,
Gdy zaklêci królewicze
Szli po z³oto, po zdobycze

Przez ³o¿yska rzek...

Idzie wspomnieñ szereg szparki,
S³yszê g³osy wiêc fujarki,

Co gra rzewnie tak �
Gra fujarka, a wierzbina
Jêczy, wo³a, jak dziewczyna

Strojna w polny mak.

S³ucham... W duszy co� siê wszczyna,
Co� siê wszczyna, a wierzbina

Jak instrument gra...
I znów id¹ z³udzeñ zdroje,
Dziwy, czary, marzeñ roje �

Z oczu p³ynie ³za...

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 46.
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CZ£OWIEK

Cz³owiek jest jak brzózka chwiejna:
Gdy go burza ¿ycia schyli,
On jak brzózka beznadziejna
Pada z jêkiem w nieszczê�æ chwili.

Cz³owiek jest jak marna trzcina:
Przejdzie zawód jego drog¹,
On siê p³aszczyæ, chwiaæ poczyna,
Jakby by³ zdeptany nog¹.

Cz³owiek jest jak echo skargi:
Ledwie go nieszczê�cie mu�nie,
Ju¿ mu dr¿¹ wyblad³e wargi,
W mi³ych wizjach ju¿ nie u�nie.

Ale cz³owiek tak¿e bywa
Czêsto jako d¹b potê¿ny;
Jego serce � pie�ñ szczê�liwa,
I�æ gotowa w bój orê¿ny.

I nie z³ami¹ go ju¿ burze,
Nieszczê�æ wichry nie zachwiej¹,
Bo on pójdzie w losów boje,
Pójdzie z wiar¹ i nadziej¹.

O, nie chwiejmy siê jak trzciny,
Nie torujmy ¿ycia ³zami,
Lecz przez szlaki i dro¿yny
Przej�æ starajmy siê dêbami.

�Czytelnia dla Wszystkich� 1900, nr 49.

NAD MORZEM

�renic¹ w bezkres morza wytê¿on¹
Patrzê... I serce dr¿y mi nieprzytomnie...
£ód� z brzega pchn¹³em w fal rozwartych ³ono...
A teraz ona ma powróciæ do mnie.

Nadzieja, trwoga blada jednocze�nie,
Jak siostry, zwis³y mi nad ramionami
I wypatrujê ³odzi nawet we �nie,
A dzieñ czekania ka¿dy wieczno�æ trwa mi.

Je�li i ³ód� ta nie powróci jeszcze,
Je�li j¹ nurtów czarnych wir pogrzebie,
Je�li te fale zdradz¹ mnie z³owieszcze,
To nie wiem � mo¿e sam znicestwiê siebie.

Z wyj¹c¹ paszcz¹ wiatr po morzu chodzi,
Ba³wanów ³oskot wzbija siê odleg³y;
Ja wypatrujê ci¹gle mojej ³odzi �
Czekam... �renice krwi¹ mi ju¿ nabieg³y.

��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 5.

LILI

W wizjach, co my�li s¹ mych niebem,
Zwichrzone k¹pi¹ skrzyde³ pióra
I p³yn¹, kêdy z dnia pogrzebem �
Nad moim gajem l�ni purpura.

Cicho jak cieñ swój w³asny b³¹dzê,
Postaci szmerem gaj zaludniê,
Zwijam, rozrzucam z mgie³ wrzeci¹dze
W mych zamkach bramy wpiête cudnie.

Z g¹szczu, co idzie w d³ugie dale,
Jak senny okrêt do przystani,
Idzie mych wo³añ brzask omdlale,
Idzie ma Lili, gaju pani.

Ws³uchana w jêków mych stulecia,
Zbudzone o milczennych ciszach,
Sypie mi wonne czary kwiecia,
Graj¹c na duszy mej klawiszach.
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Szaleje wtedy my�l jak mewa
Na okrêtowym mr¹ca zrêbie �
Sen o Bezmiarach Lili �piewa,
Lili mi �piewa dziwne g³êbie.

S³yszê, jak p³yn¹ zimne lody
Umar³ych �wiatów w pomrok szary;
Jêcz¹ grobowce, hucz¹ wody � �
I tak p³yniemy w te obszary,

W ciche ja³owców karlich bory,
W s³oneczne piasków d³ugich krzyki...
Czerwone du¿e muchomory
Stoj¹ tam w s³oñcu, jak pomniki...

Pod tych czerwieni krwawym dachem
Przysz³o kochanie na �wiat moje,
Tu-m przed mych wizji stan¹³ gmachem,
Tu w czarne ró¿e Lili strojê.

Ale gdy oko obce wy³om
Do naszych sennych pañstw uczyni,
Odchodzi Lili ku mogi³om,
Pierzcha ma Lili, snów w³adczyni...
Zielonym ogniem p³on¹ bory,
Gaj siê pod czarnym kirem chyli,
Czerwone jêcz¹ muchomory...
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
O Lili!... Lili!... Senna Lili!

��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 7.

SAM...

Na przyzbach chat, zza wêg³ów chat
Usi¹dê w pó³noc g³uch¹
I w trwo¿ne sny, w wie�niacze sny �
Wp³akiwaæ bêdê ucho.

Jêkami burz, ³opotem burz
Dzwonniczny dzwon poruszê

I wiosce mej, i chacie mej
Odniosê moj¹ duszê.

W ponur¹ noc, w piekieln¹ noc,
Gdy burza siê roztañczy,
Do wioski mej, do chaty � mej
Powrócê � duch wygnañczy...

��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 8.

TRAGEDIA

Zbudzony strza³u my�liwskiego echem
Porwa³ siê szarak wylêkniony z bruzdy
I czu³, jak trwoga truje go oddechem
I wszystkie lêki nañ spu�ci³a z uzdy.

�mieræ wysz³a w pole � tak, jak idzie t³uszcza
Rabowaæ �wi¹tyñ wyz³acane nawy �
�mieræ wysz³a, patrz¹c zza ka¿dego kuszcza
Psów goñczych okiem i wrzaskiem ob³awy.

Strza³!... Zewsz¹d strza³y... �mieræ szaleje naga...
Pad³ szarak... Ból mu zawy³ w ka¿dym têtnie...
W niebiosach oko utkwi³, które b³aga,
Lecz niebo sta³o zimne obojêtnie.

I �mieræ! i cisza!... Tylko pies dogryza³
Resztki agonii... D³oñmi wilgotnemi
Mrok ciemne kszta³ty na b³êkitach niza³,
P³yn¹c jak czarna wizja spoza ziemi...

��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 8.
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BALLADA O MARNOTRAWNYM SYNU

Mówi³ ojciec do syna:
� Synu, synu! gdzie dary,
Co� mi przyniós³ ze �wiata?
Gdzie s¹ z³ote puchary?
Gdzie zdobyte sztandary?
Gdzie kolczuga bogata?
� Nic ci, ojcze, nie niosê:
Ni zdobycznej kolczugi,
Anim przywiód³ ci s³ugi,
Anim ostrzy³ tw¹ kosê.
Miecz rzuci³em na ziemiê:
Niech rdzewieje, niech drzemie...
Krwi ju¿, ojcze, za wiele �
Wszêdy jeno �mieræ czyha...
W mojej duszy ko�ciele
Pie�ñ ukochañ ³ka cicha.
� Synu, synu! pod strzechê
Jak¹¿ niesiesz pociechê?
Co przynios³e� ze �wiata,
Bym na stare me lata
Pie�ci³ oczy co rano
Pod m¹ strzech¹ s³omian¹?
� Ojcze! niosê ci lutniê,
Co tak umie graæ smutnie
Jak na polu wichura,
Jak ptaszyna bezpióra,
Kiedy matka jej kona �
Krwi¹ od strza³u zbroczona.
Bo s³ycha³em ³zy wdowie
Grusz samotnych na niwie
I s³ucha³em lêkliwie,
Jak przez ciche pustkowie
Pêdzi orkan skrzydlaty...
A to, ojcze, te kwiaty
Stratowane w ulewach,
A to, ojcze, te szrony
Rozsypane po drzewach
I te smutne zagony �
Te wieczorne smêtnice
Jak p³acz¹ce dziewice �
Mr¹ce z ¿alu przedwcze�nie,
To s¹ struny do lutni,
To grajkowie s¹ smutni �
To s¹ wszystko � me pie�nie...
� Synu, synu! gdzie¿ wieñce,
Co upojeñ rumieñce
Nios³y z ¿¹dn¹ têsknot¹
Licom twoim? Gdzie¿ bia³y
Kwiat ze srebra liliowy?

Gdzie wawrzyny i z³oto?
Wszak ci d³onie klaska³y?
Wszak chyli³y siê g³owy
Przed tw¹ pie�ni¹?

� Nie, ojcze!
Ni klaska³y mi d³onie,
Ni mi k³adli na skronie
Z³ote wieñce... Szemrania
Mojej pie�ni wtórzy³y...
A gdym za³ka³ w�ród grania,
Uniesiony na fali,
Wichrom natchnieñ � jak bry³y,
Jak milcz¹ce mogi³y,
Którym pamiêæ nie p³acze,
Stali moi s³uchacze,
Bo mej pie�ni siê bali...
Bo jêcza³em im gromem,
£opota³em nad domem
Ich spokojnym � jak burza,
Która s³oñce zachmurza...
Pochowali wawrzyny
Dla weso³ej dru¿yny,
Dla tych, którzy siê �miej¹
Bezmy�lno�ci nadziej¹...
Mnie raz tylko dziewczyna,
Czarnow³osy cherubin,
Da³a ró¿ê jak rubin,
Ot, nagroda jedyna.
Oto, ojcze, me dary,
Oto � moje sztandary,
Jedna ró¿a � i tyle �
Nawet dziewczê w mogile.
� Synu, synu! Poj¹³em:
Nad ponurym twym czo³em
Bole�æ tron swój zlepi³a.
Mnie � opuszcza ju¿ si³a.
Z dala, z dala od ch³ostañ
�wiata w chacie pozostañ �
Bêdziesz ora³ zagony,
A gdy si¹dziesz schylony
Polnym trudem na niwie,
To ci brzoza pie�ciwie
Zagoworzy nad g³ow¹
Jak¹� gadkê dziejow¹.
A ty spojrzysz, ws³uchany
W w³asnej duszy peany,
Z której rodz¹ siê wieki �
Jak król � ¿yciu daleki...
� Ojcze, ojcze! nie mogê...
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Mam liliowych snów trwogê,
¯e, gdy tutaj zostanê,
Sp³on¹ zamki me szklane.
Tutaj pêknie mi dusza,
Tutaj dola ropusza
Opier�cieni mi szyjê �
I pie�ñ we mnie zabije...
Jam z tu³aczów jest rodu,
Mnie przekleñstwa narodu,
Mnie tragedie i sza³y,
Co mej duszy s¹ dusz¹,
Na wêdrówkê wygna³y �
I jak �niegi mi prósz¹
Na mych têsknot pustynie...
Ja pie�ñ kocham jedynie...
Jam wybrany � � przeklêty � �
Ja przez ¿ycia odmêty,
Ja przez wiry fal sine
Jak rozbita ³ód� p³ynê,

Nigdzie, nigdzie przystani!
Ja mam piêtno na czole,
Ja me skrzyd³a sokole
Wzniosê, [chocia¿] strza³ zrani!
Nie mnie jagni¹t twych spokój...
Ojcze! w wichry mnie okuj,
Ojcze! okuj mnie w chmury,
A ja gromy rozniecê
I jak burza ponury
Nad pado³em przelecê!

    *

Po �nie¿ystej broduli,
Jak po bia³ej koszuli,
£zy p³ynê³y ojcowe...
D³oñmi oplót³ syn g³owê
I w objêcia z³ej doli
Szed³ powoli, powoli
W �wiat g³uchy...

��wiat i Ojczyzna� 1929, nr 11.

NA PLEBANII

Ju¿ noc-bajczarka do biesiady
Rzewnej poszeptem dr¿¹cym wo³a.
Cisza... Na niebie ksiê¿yc blady
Chmurom-piastunkom srebrzy czo³a.

Li tylko ciszê �mieszn¹ twarz¹
Zm¹c¹ chochlików psotnych zgraje;
W plebanii �wiat³a skrz¹ siê, jarz¹ �
Ksi¹dz proboszcz ucztê dzi� wydaje.

Zakrystian w tê, to w ow¹ stronê
Roznosi wino � suchy, zblad³y...
Spasione brzuchy, ³by golone
Przy pe³nych misach siê rozsiad³y.

Smalonych dubów sroki skrzecz¹ �
�Niechaj nam ¿yje proboszcz drogi�. �
Kto nie ma � robi twarz cz³owiecz¹,
A pod sutannê chowa rogi.

Wielebne gard³a p³yny s¹cz¹...
�Zaprawdê! pijcie, bracia moi...
¯ycie ucieka fal¹ r¹cz¹�...
A za� najwiêcej pra³at doi.

�Hej, s³u¿ba! podaæ nam szampana.
Zakrystian! gdzie kieliszki czyste?
Bêdziemy pili a¿ do rana,
Tak nam dopomó¿, Jezu Chryste!�

Wtem ksi¹dz wikary � wiarê¿ dacie?
M³okos, co sens utopi³ w piwie
Czy winie � spyta: �O pra³acie!
Co to socjalizm jest w³a�ciwie?�

I wy¿ej piêtra zadrze g³owê,
Twarz stroj¹c w jaki� u�miech dziwny,
I patrz¹c w oczy pra³atowe,
Chce odpowiedzi... O, naiwny.

Dziwi¹ siê ksiêdza tej odwadze...
Popatrzy³ pra³at sam z ukosa: �
�O, grzeszna pycho! Lepiej radzê:
Pilnuj jegomo�æ swego nosa...�

Widz¹c, jak pra³at �mia³ka ch³oszcze �
On, d³ugoletni stró¿ �wi¹tyni �
Wszystkie za�mia³y siê proboszcze
I ka¿dy z wzroku miecz uczyni.

Wikary, patrz¹c w one miecze,
Czu³, jak mu blado�æ usta bieli...
�Bo¿e! znów awans siê odwlecze �
Znowu probostwo diabli wziêli!...�

Cisza! Na niebie ksiê¿yc blady
Chmurom-piastunkom srebrzy czo³a...
Ju¿ noc-bajczarka do biesiady
Rzewnej poszeptem dr¿¹cym wo³a.

�Pañstwo Pracy� 1934, nr 22.
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UNKNOWN POEMS BY LUDWIK STANIS£AW LICIÑSKI

The text presents the results of search queries on Ludwik Stanis³aw Liciñski (1874�1908).
Historians of literature know the writer as the author of two volumes of stories: From the tramp�s
diary and Hallucinations, and only few remember about a number of his lyric poems dispersed in
various periodicals. The available bibliographies list only 16 poems by Liciñski. The present article
introduces another 13 poems with their editing history, complements subject bibliography of the
author of Mad Ship and, at the same time, it marks off the field of research on the writer, who
�remains still in the shadow.�


