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Mędrek
„A to co za egomość?” „Jegomość dobroǳie .

On nie tak, ak to druǳy, i gada, i choǳi”.
Sława

„Jakże mówi? ak stąpa?” „Oto ak człek wielki.
Skoro wyszedł z opieki e mość roǳicielki,
Zaraz znać było, aki człowiek z niego bęǳie.
Jakoż nigdy się w takich nie chciał mieścić rzęǳie,
Co tak czynią ak druǳy, szedł zawżdy nawiasem¹,
Zgoła z pracą, pilnością i kunsztem, i czasem
Do tego stopnia przyszedł, iż człek zawołany”.
„Skądże to zawołanie²?” „Stąd: panie i pany
Zgoǳili się powszechnie, że to człowiek wielki,
Więc za nimi powtarzać musi człowiek wszelki,
A kto by nie powtarzał, ten zysk sobie kupi,
Iż bęǳie osąǳonym, że ǳiwak i głupi.
Ciężka, mówią, rzecz człeku na sławę zarobić,
A a mówię, że lekka, byle rzecz sposobić,
Byle umieć ulegać tym, co wsławić mogą.

Alboż inszą Konstantyn uwielbiony drogą?
Wszedł na świat — kto go zoczył, przestraszył się, zdumiał”.
„Dlaczego?” „Bo zgadł wszystko”. „Więc wieǳiał?”
„Nie umiał”. „Jakże zgadł?” „Tak ak teraz”. „A akże to teraz?”
„Mó bracie, wiǳęś prostak, am bo bywał nieraz
Tam, gǳie to est świat wielki”. „I am–ci na świecie”.
„Nie na wielkim, on inszy, wy tego nie wiecie,
Co to est ten świat wielki, więc go wam opiszę. Mędrzec

Świat wielki, gǳie są mędrcy i ich towarzysze,
Gǳie są umysły raźne, a po ęcia żywsze,
Gǳie uczucia ǳielnie sze, wyrazy prawǳiwsze,
Zgoła gǳie lepie , pięknie niźli mięǳy wami”.
„Któż tak osąǳił?” „Zgadnĳ”. „Nie wiem”. „Oni sami”.
„Któż w swo e sprawie sęǳią?” „Bałamuctwo stare;
Inszą wiek polerowny ma cechę³ i miarę,
Insze czucia, rozmysły, sposoby, narzęǳia,
W swo e sprawie i patron, i strona, i sęǳia.
Więc wyroki pomyślne, a pospólstwo wierzy;
Nie pospólstwo, co kupczy, co płaci, co mierzy, Szlachcic
Lecz gmin⁴, co moda szlachci, a umysł poniża.
Skąd rozum? — Od Szwa carów⁵. Skąd dowcip? — Z Paryża. Mądrość, Rozum

¹nawiasem — bokiem, okrąża ąc. [przypis redakcy ny]
²zawołanie — sława. [przypis redakcy ny]
³cecha — próba (wyznacza ąca wartość metali szlachetnych). [przypis redakcy ny]
⁴gmin — mowa o gminie szlacheckim. [przypis redakcy ny]
⁵Od Szwajcarów — aluz a do popularyzu ących się coraz barǳie , a często wypaczanych koncepc i filozo-

ficznych Rousseau pochoǳącego z Genewy. [przypis redakcy ny]
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Więc po rozum, po dowcip trzeba za granicę.
Niegdyś bywał on wszędy, ǳiś ma dwie stolice.
Nie uwłaczam a cuǳym, ale zbytek ganię,
Talent granic nie cierpi, ego panowanie
Nie od kra u zawisło — przemysł⁶ znamienity
Zdobił Greki, lecz mieli mędrce nawet Scyty⁷.
Natura wszystkim matką, nikomu macochą. Matka, Natura
Ci więc, co się uwoǳą częścią sławy płochą, Praca, Sława
Przeświadczenia poddani, choć go w inszych ganią,
Chcieliby drogi towar kupić, ale tanio.
Doskonałość niełatwa, trzeba pracy przecie;
Za ednego mądrego sto głupich na świecie, Mądrość, Mędrzec,

Głupota, GłupiecA kto wie, czy nie tysiąc; wiele to, czy mało?
Niecha kto chce doświadcza, mnie gdy się tak zdało,
Nie upieram się w zdaniu, a wracam do rzeczy.
Szczególne⁸ i powszechne doświadczenie przeczy,
Iżby można być wielkim i prędko, i łatwo.
Rzemieślnik lata strawi nad dłutem, nad dratwą, Mieszczanin, Praca
A przecie rzadki dobry, choć proste rzemiosło.
Drzewo nim w pień, w konary, gałęzie urosło, Drzewo, Mądrość,

Młodość, StarośćNim kwiat zszedł, owoc do źrzał, długie pory przeszły.
Doświadczenia nabywa wiek w lata podeszły.
A to mistrz na pewnie szy, więc mędrce bezbrodni⁹
Albo cudem natury lub wiary niegodni”.
„Lecz się to ednak trafia”. „Bywać i śnieg w ma u.
Rzecz bolesna korzyści modnego zwycza u,
Algebra od kolebek, żaki prawią cuda,
Dźwięk mami, lecz na przyszłość szkodliwa obłuda.
Dawnych praca — nam korzyść, lecz korzyść, co szpeci Filozof, Głupota, Mędrzec,

SławaZbiera ących roǳiców marnotrawne ǳieci.
Cytu ąc bez rozsądku maksymy i stro,
Śmiałość głupstwa dumnego czyni filozo.
Dawni, myślami, trudem, nauką wybledli,
Albo żywot odludny, albo ostry wiedli;
Nasze mędrki rubaszne i pulchne, i hoże.
Przemieniły się w so cyników¹⁰ rogoże,
Pełno Dy ogenesów nie w beczce, lecz z beczką.
Sławni wielbieniem własnym i krzykliwą sprzeczką,
Czyta ą, a nie myślą, sąǳą ślepym zdaniem,
A gmin czci dumne głupstwo owczym powtarzaniem.
Stąd wziętość¹¹, a ak niegdyś płaszcz i gęsta broda,
Tak i teraz, gdy śmiałość wspaniałości doda,

⁶przemysł — cywilizac a i kultura. [przypis redakcy ny]
⁷mieli mędrce nawet Scyty — ma tu Krasicki na myśli zapewne Anacharsisa, mędrca scyty skiego z VI w.

p. n. e., o którym tak pisze: „Filozof, rodem był z Scytii. Zwieǳił greckie państwa dla nabycia tam większe
doskonałości; akoż wielce się wsławił wytwornością nauki i dowcipu w rozmowach, które miał z rozmaitymi
mędrcami […]. O nim powiada ą, iż prawa porównywał do pa ęczyny, w które tylko muchy więzną”. (Zbiór
potrzebn. wiad.); Scytowie — koczowniczy lud barbarzyński zamieszku ący w starożytności północne wybrzeża
Morza Czarnego. [przypis redakcy ny]

⁸Szczególne — po edyncze. [przypis redakcy ny]
⁹bezbrodni — bez bród, młokosy. [przypis redakcy ny]

¹⁰cynicy — grecka materialistyczna szkoła filozoficzna reprezentu ąca plebe ski nurt filozofii starożytne . Na -
popularnie szym e przedstawicielem był Diogenes z Synopy (IV w. p. n. e.), który głosząc, że szczęście polega
na uniezależnieniu się od istnie ącego porządku społecznego, propagował wyrzeczenie się ma ątku i wszelkich
wytworów cywilizac i i ograniczenie się do zaspoka ania elementarnych potrzeb człowieka zgodnie z prawami
natury. Krasicki pisze o nim krytycznie w Zbiorze potrzebn. wiad.: „wóǳ sekty filozofickie cyników, ubó-
stwo dobrowolne obrał i zamiast domu miał beczkę na spoczynek. […] Zda e się, iż ten filozof pod pokrywką
wstrzemięźliwości taił nienasyconą żąǳę ambic i, chcąc się barǳie osobliwością niźli cnotą od innych różnić”.
[przypis redakcy ny]

¹¹wziętość — popularność. [przypis edytorski]
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Lada osieł w lwie skórze przestrasza bydlęta.
Konstantyn o te ba ce¹² wcale nie pamięta,
Zamyśla się ustawnie¹³, wznosi oczy w górę,
Niecha wspo źrzy na siebie, postrzeże lwią skórę.

Jakoż chcieć być uczonym, a mało się uczyć,
Siebie tylko wysławiać, a na innych mruczyć,
Dawać pismom stąd wybór¹⁴, iż e każą palić¹⁵,
Ganić to, co chwalono, co ganiono — chwalić, Mądrość, Pozory
Nowość tylko uwielbiać, zniżać czasy dawne,
Czynić łotry sławnymi, podlić męże sławne,
Rozsądnych gminem nazwać, na błędy narzekać,
Czego dociec nie można, na pozór dociekać,
Za dowody żart dawać, gdy prawda dokucza:
Tym ǳielna nowa mądrość, tych kunsztów naucza.

Czyż ą wielbić? Niech wielbi, któremu błąd miły;
Nie są światłem błyszczenia, co ledwo się szklniły, Światło
I owszem, gdy zagasną, większa po nich ciemność.
Miła w kunsztownym żarcie wyrazów przy emność,
Ale żart, ale wǳięki po co zwać nauką?
Czy błąd iǳie podstępem, czyli inną sztuką,
Zawżdy tym est, tym bęǳie, czym z natury — błędem.
Więc, nasz panie Konstanty, co tak żwawym pędem
Doszedłeś celu rzeczy, ak ci się to zda e?
Nie rozumie , że a ci przymawiam, że ła ę;
Malarz musi malować takie, ak są, twarze.
Chcesz, aby te ustały, ak zowiesz, potwarze,
Nie dmĳ, gdy mało umiesz, mędrszym nie dokucza .
Jeśli masz dar bawienia, baw, a nie naucza ”.

Błazen, Mędrzec,
Nauczyciel

¹²o tej bajce — ba ka o ośle z Kume, który włożywszy lwią skórę chciał udawać lwa. Ba kę o ośle w lwie
skórze opublikował Krasicki w »Monitorze« (, nr ). [przypis redakcy ny]

¹³ustawnie — nieustannie. [przypis edytorski]
¹⁴wybór — pierwszeństwo, wyróżnienie. [przypis redakcy ny]
¹⁵każą palić — wiele pism filozofów Oświecenia goǳących w podstawy systemu feudalnego i przygotowu-

ących grunt rewoluc i burżuazy ne palono na stosie, a autorów i drukarzy prześladowano. [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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