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Koniec
Zmordował się na koniec ten, co ba ki prawił,
Żeby więc do ostatka słuchaczów zabawił,
Rzekł: «Powiem eszcze edną, o które nie wiecie:
Ba ka poszła w wędrówkę; wędru ąc po świecie
Zaszła w lasy głębokie; okrutni i ǳicy
Napadli ą z hałasem wielkim rozbó nicy,
A wiǳąc, że ubrana barǳo podle była,
Zdarli suknie — aż z ba ki Prawda¹, się odkryła»

¹z bajki Prawda — zgodnie z poznawczą koncepc ą ba ki, pod e zawoalowaną postacią wypowiadane są
tylko prawdy. Ba ka ob awia ąca się ako naga Prawda (nuda veritas u Horacego), ponieważ prawdę mówi się bez
osłonek, przedstawiana była w alegorycznych obrazach, ak np. na sztychowanym ontispisie Fables nouvelles
dedié au Roi A. Houdara de la Motte’a z  r., w sposób następu ący: do sieǳącego na tronie króla (bez
korony), obok którego stoi Minerwa, zwraca się w pokłonie poeta z kaduceuszem w lewe ręce wskazu ąc ręką
prawą na unoszącą się w rozświetlonym obłoku Prawdę wyobrażoną ako nagą kobietę. W perspektywie rysunku postaci Prawdy, Minerwy i poety odpowiada ące sobie wymiarami są znacznie większe od króla. [przypis
redakcy ny]

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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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.

Prawda

