


 

 

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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Filozof
Po stry u filozofie¹ wziął eden spuściznę,

Nie gotowiznę,
ǲieǳictwo, Nauka,
Bogactwo, Pieniąǳ,
Pozory, Realista, Oko,
Wzrok

Tam, gǳie duch bu a nad ciało,
Takich sprzętów bywa mało,

Ale były na szafach, w szafach sło ków szyki,
Alembiki²,

Papierów stósy³,
Globusy

I na stoliku
Szkiełek bez liku,
A w końcu ławy
Worek ǳiurawy.

Wziął edno szkiełko, patrzy, aż wór okazały.
Wziął drugie, a woreczek nikczemny⁴ i mały.
Westchnął zatem nieborak i rzekł: «Wiem, dlaczego
Były pustki w ǳiurawym worku stry a mego:
Gdyby był okiem, nie szkłem, na rzeczy poglądał,
I on by użył, i a znalazłbym, com żądał».

¹filozof — choǳi tu o uczonego w ogóle; opisana w ba ce pracownia należała, ak sąǳić można z wyposa-
żenia, do alchemika, astronoma lub przyrodnika. [przypis redakcy ny]

²alembik — naczynie do destylac i płynów. [przypis redakcy ny]
³stósy — pochylonego „ó” użyto dla rymu. [przypis redakcy ny]
⁴nikczemny — tu: nęǳny, mizerny. [przypis redakcy ny]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof-ba ki-nowe
Tekst opracowany na podstawie: Ignacy Krasicki, Ba ki, oprac. Zbigniew Goliński, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Kraków, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Dariusz Gałecki, Marta Nieǳiałkowska, Olga Sutkow-
ska, Zbigniew Goliński.
Okładka na podstawie: camomile tea, salad and the ikea catalogue, slightly everything@Flickr, CC BY .
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.
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