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IGNACY KRASICKI
   

Księgi
W pewne bibliotece, gǳie była, nie pomnę,
Powaǳiły się¹ księgi; a że niezbyt skromne,

Historia, Kłamstwo

Ła ały się do woli różnymi ęzyki.
Wchoǳi bibliotekarz, pyta się kroniki²:
«Dlaczego takie wrzaski?» — «Dlatego się swarzem³,
Iżeś mnie śmiał położyć obok z kalendarzem⁴».
«Wszystko się tu porządnie — rzekł e — posaǳiło:
On zmyśla to, co bęǳie, ty zmyślasz, co było».

¹powaǳić się — pokłócić się. [przypis edytorski]
²kronika — gatunek historiograficzny uprawiany szeroko aż po wiek XVI, do którego myśl historyczna

oświecenia odnosiła się krytycznie. [przypis redakcy ny]
³swarzem (daw. forma  os. lm) — swarzymy, kłócimy. [przypis edytorski]
⁴kalendarz — kalendarze XVIII-wieczne celowały m.in. w przepowiedniach pogody oraz wszelkich klęsk

żywiołowych, wpływu ciał niebieskich na losy i zdrowie luǳi, wieściły różne naǳwycza ne przypadki; kalendarze
były przedmiotem ostre krytyki luǳi oświecenia. [przypis redakcy ny]
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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
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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