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ADAM ASNYK

Fantazya ludów
Fantazya ludów nieraz da e życie
I stwarza mężów, którzy nie istnieli,
W ǳie ach ich kształty rzeźbi ak w granicie,
I taką mocą duchową obǳieli,
Że choć ich postać i czyny legendą,
Pełnie i trwale od innych żyć będą.
Daremnie potem ǳie ów badacz ścisły
Chce legendową przywrócić im rolę,
Wiǳąc w nich tylko fantazyi pomysły,
Słoneczne mity, lub wierzeń symbole;
Próżno te cienie chce pozbawić ciała,
W które e wieków tradycya ubrała.
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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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

