


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Cenzor-krytyk
Noszą pióra na głowach ǳicy —
Takie też est i two e pióro,

Literat, Twórczość

Skoro nie wiesz nawet różnicy
Mięǳy Krytyką a Cenzurą.

Drugie niwa, czy złą, czy żyzną —
Nigdy własną!… lecz pierwsze siły
Są e własne, są e spuścizną
Po tych, co ǳieła ich przeżyły!

Skądże zaś? moc two a się wzięła,
Ra co¹! efemerycznych² sporów:
Autorów — sąǳą ich ǳieła,
Nie — autorzy autorów!

Bo i różnica by zginęła,
Co? gościnny druh, a co? szynkarz³:
Pamfletami⁴ byłyby ǳieła,
Krytykiem?… byłby po edynkarz!

¹rajca (daw.) — członek rady mie skie . [przypis edytorski]
²efemeryczny — ulotny, krótkotrwały. [przypis edytorski]
³szynkarz (daw.) — właściciel karczmy lub podrzędne restaurac i sprzeda ące alkohol. [przypis edytorski]
⁴pamflet (lit.) — utwór o charakterze satyrycznym. [przypis edytorski]
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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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