


 

 

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.

IGNACY KRASICKI

Wstęp do bajek i przypowieści
Do ǳieci¹
O wy, co wszystkie porzuciwszy względy,
Za cackiem bieżyć² gotowi w zapędy,

ǲiecko, Kondyc a luǳka

Za cackiem, które zbyt wysoko leci,
Ba ki wam niosę, posłucha cie, ǳieci.

Wy, których tylko niestatek żywiołem,
Co się o aszki uganiacie wspołem,
O aszki, których zysk maże i szpeci³,
Ba ki wam niosę, posłucha cie, ǳieci.

Wy, którzy marne⁴ przybrawszy postaci,
Baśniami łuǳić umiecie współbraci,
Baśniami, które umysł płochy kleci,
Ba ki wam niosę, posłucha cie, ǳieci.

[Dedykacja]
Suspicione si quis errabit sua.
Et rapiet ad se, quod erit commune omnium
Stulte nudabit animi conscientiam.

Phaedr, Ad Eutich., lib. III⁵

Wstęp do bajek
Był młody, który życie wstrzemięźliwie pęǳił;
Był stary, który nigdy nie ła ał, nie zrzęǳił;

Bogactwo, Literat,
Młodość, Poeta, Polityka,
Starość, Właǳa, Żołnierz

¹Do ǳieci — Błędem byłoby sąǳić, że Krasicki kierował swo e ba ki do ǳieci. W istocie ǳiecięca niesfor-
ność określa tu luǳkie przywary w ogóle. [przypis edytorski]

²bieżyć — iść. [przypis edytorski]
³których zysk maże i szpeci — których posiadanie przynosi u mę i dyshonor. [przypis redakcy ny]
⁴marne — nęǳne, liche. [przypis redakcy ny]
⁵Suspicione si quis (…) animi conscientiam — Motto est cytatem z Prologu (do Eutychusa) do Księgi III

ba ek Fedrusa (ok.  – ok.  r. n.e.), który przyswoił łacinie greckie ba ki Ezopa. Tłumaczenie P. Gruszki
brzmi: „Gdyby w przyszłości, w śleǳtwie, ktoś uniósł się w gniewie / i, co wspólne dla wszystkich, brał tylko
do siebie, / w głupi sposób obnaży swą duszę prostaka” (Fedrus, Bajki Ezopa, Gdańsk , w.–). [przypis
edytorski]
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Był bogacz, który zbiorów potrzebnym⁶ uǳielał;
Był autor, co się z cuǳe sławy rozweselał;
Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pĳał;
Żołnierz, co się nie chwalił; łotr, co nie rozbĳał;
Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;
Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.
— A cóż to est za ba ka? Wszystko to być może!
— Prawda, ednakże a to mięǳy ba ki włożę.

⁶potrzebny — tu: potrzebu ący, ubogi. [przypis redakcy ny]
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