


 

 

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
,  

Złość ukryta i jawna
Łatwie nie łgać poetom, ministrom nie zwoǳić,

Łatwie głupiego przeprzeć¹, wodę z ogniem zgoǳić
Fircyk

Niż zrachować filuty²: ciżba, wo sko spore.
Skąd zacząć? Spośród tłumu na hazard³ wybiorę.

Wo ciech adem zaprawny, co go wewnątrz mieści, Zdrada
Zdradnie wita, pozdrawia, cału e i pieści,
W oczy ściska, w bok patrzy, a gdy łuǳi wǳięcznie,
Cieszy się wewnątrz zdra ca, że oszukał zręcznie.
Czyni źle, bo gust w same upatru e złości.
Zdraǳa, byleby zdraǳił, a ten zysk chytrości
Stawia mu z cuǳych trosków wǳięczne widowiska.
Na milszy ego napó łza, którą wyciska. Łzy
Co słowo — sztuka zdradna, co krok — podstęp nowy;
Zdra ca czynmi, gestami, milczeniem i słowy.
Na kogo tylko wspo źrzy, stawia zaraz sidła,
A gdy się coraz wzmaga złość ego obrzydła,
Jak pa ąk, co snuł z siebie, rozpostarłszy sieci,
Czuwa wśród pasm zawiłych, rychło w nie kto wleci.
Uśmiech ego nieprawy zmyka się⁴ po twarzy,
W oczach skra za adłości błyszczy się i żarzy:
Spuszcza e na blask cnoty, a z adle⁵ pokorny,
Sili się swe niecnocie kształt nadać pozorny⁶.
Próżna praca. Sama się złość z czasem odkrywa. Maska
Spada maszka⁷, a zdra ca, co pod nią przebywa,
Tym eszcze wszetecznie szy, im dłuże był ta ny.

¹przeprzeć — przekonać. [przypis edytorski]
²filuty — mianem filutów określa Krasicki charakterystycznych dla powsta ącego wówczas w Polsce życia

wielkomie skiego, wszelkiego roǳa u antów, szulerów, lichwiarzy. Do te same grupy obycza owe zalicza
(mimo że nie posługu e się tym wyrazem) „fircyków”, modnych lekkoduchów, wytwór kosmopolityczne kul-
tury salonowe . Fircyka zwalczała satyra i komedia obycza owa (np. Franciszek Zabłocki, Fircyk w zalotach,
). Zasadnicze cechy fircyka pokazu e Naruszewicz w szkicu satyrycznym Fircyk: Fircyk grzeczny kawaler
— każdy mi powiada. / Znam go. Je smaczno, pĳe dobrze, wiele gada. / A na czymże ta grzeczność fircyka
zależy? / Czy że mu ǳiwnym kształtem yzura się eży? / Czy że aki wygwiżdże włoski kancik kusy? / Czy
że wonnymi cały pachnie spirytusy? / Na piatach się wykręca, lata ak sparzony / Uda ąc Arlekina z lisimi
ogony? / Czy że się rozwaliwszy grądal na kanapie / W przytomności zacnie szych ako wielbłąd sapie? / Czy
że swą przed zwierciadłem piękność rozpościera? / Cukrowe kartki pisze i sam e odbiera? / Czy że się coraz
w modne suknie stroi ładnie? / Gładko tnie w mary asza, głaǳe karty kradnie? / Bluzga, co ślina niesie, nie
ma w gębie tamy, / Gorsząc młoǳież niewinną i uczciwe damy? / Czy że z wielkim rękawem, z buczną miną
choǳi, / Przymawia i przeprasza, łże i luǳi zwoǳi? / Bierze wszystko na kredyt, a gdy mu dopiecze / Pan
dłużnik, incognito z miasta gǳieś uciecze? / Czy że się sam powozi lub gdy zima stanie, / Trzaska biczem
misternie usiadłszy za sanie? / Och, kiedyż fircyk grzecznym kawalerem takiem, / Któż bęǳie sowiźrzałem,
głupcem i pustakiem? / Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, , t. III, cz. I, s. –). [przypis redakcy ny]

³na hazard — na ślepo, na chybił trafił. [przypis redakcy ny]
⁴zmykać się — pełzać, ślizgać się. [przypis redakcy ny]
⁵zjadle — adowicie, zabó czo. [przypis redakcy ny]
⁶pozorny — wspaniały, świetny. [przypis redakcy ny]
⁷maszka — maska; por. maszkaron. [przypis redakcy ny]
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Ten, co ma umysł zwrotny⁸, a ęzyk przeda ny,
Iǳie za nim Konstanty, szczęśliwy, że wygrał,
A co w pierwszych początkach żartował i igrał,
Czyniąc ak od niechcenia, gdy sztucznie⁹ się czaił,
Tak kunszt zdradnych podstępów dowcipnie utaił,
Iż ten, co oszukany, nie wie, ak wpadł w pęta;
Wpadł ednak, a fortelnie sztuka przedsięwzięta
Tego, co ą dokazał, uczyniła sławnym.
A poczciwość? Ten przymiot służył czasom dawnym;
A kto wie, czy i służył? Każdy wiek miał łotrów,
A co my teraz mamy i Pawłów, i Piotrów.
Miał Rzym swo e Werresy¹⁰, swo e Katyliny¹¹,
Był ten czas, kiedy Kato¹², z poczciwych edyny,
Silił się przeciw zdra com sam i padł w odporze.

Nie w tak ǳikim uż teraz est cnota humorze¹³, Cnota, Upadek
Umie ona, gdy trzeba, zyskowi dogaǳać:
Człowiek grzeczno–poczciwy, kiedy kraść i zdraǳać Grzeczność, Kłamstwo,

PozoryNakaże okoliczność, zdraǳi i okradnie,
Ale zdraǳi przysto nie¹⁴ i zedrze przykładnie,
Ale wǳięcznie oszuka, kształtnie przysposobi,
Ochrzci cnotą szkaradę i złość przyozdobi,
A choć zraża sumnienie¹⁵, niebo straszy gromem,
Śmie e się, zdraǳa, kradnie — i est galantomem¹⁶.

Więc poczciwych aż nadto. Paweł trzech mszów¹⁷ słuchał, Bóg, Obycza e, Pieniąǳ,
Religia, ŚwiętoszekZmówił cztery różańce, na gromnice dmuchał,

Wpisał się w wszystkie bractwa, dwie goǳiny klęczał,
Krzywił się, szeptał, mrugał i wzdychał, i ęczał,
A pieniąǳe dał w lichwę. Święte są pacierze,
Zdatne bractwa¹⁸, lecz temu, co da e, nie bierze.
Syp fundusze, a kradnĳ, Bóg ofiarą wzgarǳi.
Tacy byli, mniemaną pobożnością harǳi,
Owi faryzeusze¹⁹ i wyschli, i smutni,
A w łakomstwie niesyci, w dumie absolutni,
Mściwi, krnąbrni, łakomi, nieluǳcy, oszczerce.
Próżne, Pawle, ofiary, gǳie skażone serce:
Krzyw się, mruga , bĳ czołem, klęcz, szepta i dmucha ,

⁸zwrotny — przewrotny. [przypis redakcy ny]
⁹sztucznie — przebiegle, chytrze. [przypis redakcy ny]

¹⁰Werres — Gaius Verres (ok. —ok.  p. n. e.) ako wysoki urzędnik w Rzymie i prowinc ach rzymskich
zasłynął z nadużyć i gwałtów; „[…] przeciw niemu o zǳierstwa stawał Cicero imieniem miast i obywatelów
Sycylii, orac e, które miał, powszechnym nazwiskiem mianu ą się Verrinae”. (Zbiór potrzebn. wiad.) [przypis
redakcy ny]

¹¹Katylina — Lucius Sergius Catilina (ok. – p. n. e.) — zru nowany arystokrata rzymski, organizator
spisku przeciw republice, odkrytego i udaremnionego przez Cicerona. Dla Krasickiego był Katylina typem
politycznego warchoła. [przypis redakcy ny]

¹²Kato — Marcus Portius Cato, zwany Młodszym (– p. n. e.), nieprze ednany obrońca ginącego ustro u
republikańskiego. Kato zwalczał dyktaturę Juliusza Cezara, a nie chcąc mu ulec odebrał sobie życie. [przypis
redakcy ny]

¹³Nie w tak ǳikim… jest cnota humorze — cnota nie est uż tak bezkompromisowa. [przypis redakcy ny]
¹⁴przystojnie — przyzwoicie, porządnie. [przypis redakcy ny]
¹⁵zraża sumnienie — sumienie go odstręcza. [przypis redakcy ny]
¹⁶galantom (z anc. galant homme) — człowiek przyzwoity, bez zarzutu, w salonowym, dworskim rozumieniu

tych wyrazów. [przypis redakcy ny]
¹⁷mszów — mszy. [przypis edytorski]
¹⁸bractwa — stowarzyszenia religĳno–dobroczynne, które rozmnożyły się niepomiernie u schyłku XVII w.,

sta ąc się ośrodkami ǳiwaczne , obłudne dewoc i. [przypis redakcy ny]
¹⁹faryzeusze — polityczno–religĳne konserwatywne stronnictwo żydowskie w Palestynie, oǳnacza ące się

formalistycznym stosunkiem do starych praw i obycza ów religĳnych, a w wyniku tego fałszywą, uprawianą na
pokaz pobożnością. Wbrew utartemu zwycza owo przekonaniu, zna du ącemu oǳwierciedlenie i u Krasickiego,
że byli przeciwnikami Jezusa i ego uczniów, wielu faryzeuszy znalazło się wśród chrześcĳan (m.in. św. Paweł).
[przypis redakcy ny]
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Zmów różańców bez liku, bez liku mszów słucha ,
Jeśliś zdra ca, obłudnik, darmo kunsztu²⁰ szukasz,
Możesz luǳi omamić, Boga nie oszukasz.

Brzyǳi się niecnotliwym Jędrze hipokrytą, Obycza e, Religia, Upadek
A natychmiast zbyt szczery, nie uż złością skrytą,
Ale awnym wzgorszeniem zaraża i tru e²¹,
Pyszny mnóstwem szkarady, hańbą tryumfu e.
Zrzucił szacowną cnoty i wstydu zaporę,
A wiǳąc skutki adu i łatwe, i spore,
Stał się mistrzem bezbożnych. Ma uczniów bez liku.
Leżą grzecznych²² bluźnierców ǳieła na stoliku;
Gotowalniane mędrcy, ta emnic badacze,
Przewodniki złuǳonych, wieków poprawiacze²³,
Co w zuchwałych zapędach chcąc rzeczy dociekać,
Śmie ą prawǳie uwłoczyć i na awność szczekać;
Czcze światła, dymy znikłe²⁴… Lecz z widoków sprośnych
Zwróćmy oczy. Już nadto tych scen zbyt żałosnych.

Dumny Jan pokrewieństwem i Litwy, i Polski, Szlachcic
Że go uczcił Niesiecki²⁵, Paprocki, Okolski²⁶,
Rozumie, iż za zmową ugodną i wspólną
Wszystkim cierpieć należy, emu szaleć wolno.
Rozumie, iż gdy tytuł zaczyna od „ aśnie”²⁷,
Przy tym blasku i rozum, i cnota przygaśnie;
Nadstawia się²⁸ i garǳi. Mikoła bogaty, Bogactwo, Pieniąǳ,

Pozyc a społecznaChoć go aśnie wielmożne nie czczą antenaty,
Śmie e się z oświeconych, co złotem nie świecą.
To u niego zacności i szczęścia skarbnicą,
To rozum, to nauka, w tym się wszystko mieści:
Szóstak²⁹ groszy dwanaście, a złoty trzyǳieści.
Jakże zebrał? Dość, że ma; czy ukradł, czy zdraǳił.
Mikoła pan, choć filut, bo skarby zgromaǳił, Mieszczanin, Szlachcic
Bo posiada po panach folwarki i włości;
Jak zechce, przy ǳie i do aśnie wielmożności.
Woli być mości panem, a z sum pożyczonych

²⁰kunszt — podstęp, fortel. [przypis redakcy ny]
²¹jawnym wzgorszeniem zaraża i truje — ako przeciwstawienie obłudnego świętoszka pokazu e tu Krasicki

młodego anta, pozbawionego wszelkich norm etycznych, szermu ącego nadto hasłami antyreligĳnymi. [przypis
redakcy ny]

²²grzeczny — wytworny. [przypis redakcy ny]
²³grzeczni bluźniercy, gotowalniani mędrcy, wieków poprawiacze — rekrutu ą się z pilnych czytelników roz-

wiązłych romansów, o których Krasicki tak pisze: „Za ostatni roǳa romansów kłaść należy te, które się oby-
cza ności istotnie sprzeciwia ą, a którymi na nieszczęście zarzuceni esteśmy. Apule usz i Petroniusz pierwsze
trzyma ą mie sce w tych pismach co do czasu. W nieuczciwości i niewstyǳie teraźnie szy wiek trzyma pierw-
szeństwo; zraża się pióro na określenie i obwieszczenie ǳieł takowych, gǳie z awnym bluźnierstwem mieści
się bezczelna rozwiązłość. Z tego to czytelnictwa płeć nawet, którą niegdyś wstydliwą zwano, nauczyła się nie
rumienić. Braku e na polorze modnym mędrcom, gdy ksiąg takowych nie są wiadomi, a przyna mnie gdy ich
w zbiorze bibliotek swoich nie mieszczą; uż i po gotowalniach ukazywać się zaczyna ą, a z tego czytelnictwa
akowy pożytek, każdy z tego, co wiǳi i słyszy, domyśleć się może”. (I. Krasicki, ǲieła prozą, t. VI, s. .
Artykuł: Romanse w cyklu Uwagi). [przypis redakcy ny]

²⁴znikłe — przemĳa ące, znikome. [przypis redakcy ny]
²⁵Niesiecki Kasper — ezuita, autor herbarza polskiego (wyd. –), o którym Krasicki pisze: „ǲieło

to ze wszech miar szacowne, erudyc ą niezmierną i pracę naǳwycza ną w autorze obwieszcza. Pisać albowiem
ednemu ǳieło, zgromaǳenia całego usilności potrzebu ące, dowieść e do stopnia takowego, iż osobliwie co do
krytyki, prym innym księgom tymi czasy wydanym bierze, rzecz est poǳiwienia, a przeto słusznego uwielbienia
godna”. (Zbiór potrzebn. wiad.). Krasicki uzupełniał ǳieło Niesieckiego. [przypis redakcy ny]

²⁶Bartosz Paprocki, Szymon Okolski — autorzy herbarzy polskich w XVI i XVII w. [przypis redakcy ny]
²⁷tytuł zaczyna od „jaśnie” — w dawne Polsce każdy urząd, choćby nominalny, dawał prawo do tytułu „ aśnie

wielmożny”. [przypis redakcy ny]
²⁸nadstawia się — pyszni się, wywyższa. [przypis redakcy ny]
²⁹Szóstak — srebrna moneta wartości  groszy mieǳianych; złoty liczył  grosze srebrne, a  mieǳianych.

[przypis redakcy ny]
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Brać lichwę od dłużników aśnie oświeconych.
Dumą wewnątrz nadęci, zbytkiem podupadli,

Nie wstyǳą się ci żebrać u tych, co e skradli³⁰;
Oszukani, klną na dal, a łaszą się z bliska,
Śmie e się pan Mikoła , a ma ętność zyska.
Za edną, która poszła, w rok iǳie i druga,
Aż ów lichwiarz pokorny, uniżony sługa,
Większy pan niż egomość, którego wielmożni³¹;
Tak lecą w zdradne sidła młoǳi, nieostrożni.

Omamiony nieprawym polorem i gustem,
Piotr, co zaczął być stratnym³², est teraz oszustem. Podstęp, Przy aźń, Szlachcic
Gdy nie ma wsi na zastaw, dopieroż pienięǳy,
Chcąc uniknąć i głodu, i zimna, i nęǳy,
Istotną dolegliwość gdy, ak może, tai,
Wiąże się z towarzyszmi, podchlebia i rai,
Czatu e, ak by ze wsi domatora dostać,
A uprze mego biorąc przy aciela postać,
Zaczyna rządy w domu, częstu e i sprasza,
Dobry gust gospodarza wielbi i ogłasza,
W spółce est do wszystkiego, choć pienięǳy nie ma,
I poty w więzach tego, co usidlił, trzyma,
Aż go sobie we wszystkim uczyni podobnym.
Więc ten, co niegdyś oczy pasł gustem ozdobnym³³,
Wraca do domu zdarty, smutny, po kry omu,
Albo i nie powraca nie miawszy uż domu.
Próżno więc, ak to mówią, po szkoǳie korzysta³⁴.

Franciszek, przedtem pieniacz³⁵, teraz alchimista,
Dmucha coraz na węgle, przy piecyku sieǳi,
Zagęszcza i rozwilża, przerzaǳa i ceǳi.
Pełne proszków chimicznych sza i stoliki,
Wszęǳie torty, retorty, banie, alembiki³⁶.
Już postrzegł w ogniu gwiazdę, a kto gwiazdę zoczy³⁷
Albo głowę Meduzy³⁸, albo ogon smoczy,
Już ten wygrał. Winszu ę, ale nie zazdroszczę.
To mnie sza, że Franciszek o złoto się troszcze;
Niech dmucha, a nie kradnie. Choćby złoto zrobił,
Swo e stracił, na swoim niechby i zarobił.

Nie złoto szczęście czyni, o bracia, nie złoto! Pieniąǳ, Szczęście, Cnota

³⁰je skradli — okradli ich. [przypis redakcy ny]
³¹wielmożnić — tytułować „ aśnie wielmożnym”. [przypis redakcy ny]
³²stratny — utrac usz, marnotrawca. [przypis redakcy ny]
³³gustem ozdobnym — przedmiotami wytwornymi i dekoracy nymi. [przypis redakcy ny]
³⁴po szkoǳie korzysta — domyślnie: z doświadczenia. [przypis redakcy ny]
³⁵pieniacz — zaciekły procesowicz. Powszechne z awisko pieniactwa poddawał Krasicki wielokrotnie lite-

rackiemu opracowaniu (np. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, komedia Pieniacz). W Uwagach powieǳiał
krótko, że est to edna z groźnie szych przywar, wynika ąca z nadmiaru ambic i, a przynosząca wielkie stra-
ty pieniaczowi; alchimista — uprawia ący alchemię, o które czytamy w Zbiorze potrzebn. wiad.: „Zawisł ten
kunszt –mo na ak na doskonalszym oczyszczeniu i przyprawieniu kruszców; –do na sposobie przeistoczenia
onych; –tio na wydystylowaniu esenc i i spirytusów kruszcowych i zielnych. Że ten kunszt będąc zapalone
imaginac i płodem, omamieniu na barǳie podlega […], że wielu zwiódł, doświadczenie nauczyło; że do tego
czasu zna du ą się tacy, którzy w kamień filozofski i inne podobne matactwa wierzą, rzecz równie poǳiwie-
nia i politowania godna”. W drugie połowie XVIII w. znanym alchemikiem w Polsce był August Fryderyk
Moszyński; głośnym echem odbił się również pobyt w Warszawie słynnego alchemika i szarlatana, Włocha
Cagliostro, który w ciągu niespełna dwóch miesięcy wyłuǳił od ciekawych za swo e praktyki magiczne wielkie
sumy i uciekł. [przypis redakcy ny]

³⁶torty, retorty, banie, alembiki — naczynia ze szkła lub metalu służące do doświadczeń chemicznych. [przypis
redakcy ny]

³⁷Już postrzegł w ogniu gwiazdę — alchemicy przypisywali gwiazdom wpływ na przekształcanie metali nie-
szlachetnych w złoto. Dale Krasicki kpi z maniackich praktyk i przywiǳeń alchemików. [przypis redakcy ny]

³⁸Meduza — mitologiczny potwór z wężami zamiast włosów, którego spo rzenie zamieniało luǳi i zwierzęta
w kamienie. [przypis redakcy ny]
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Grunt wszystkiego poczciwość, pobożność i z cnotą.
Padnie taka budowla, gǳie grunt nie est stały. Obycza e, Obywatel,

O czyzna, Państwo, PolakChcemy nasz stan, stan kra u, ustanowić trwały,
Odmieńmy obycza e, a ąwszy się³⁹ pracy,
Niech będą dobrzy, będą szczęśliwi Polacy.

³⁹jąwszy się — od: ąć się czegoś, zabrać się za, wziąć do czegoś (tu: do pracy). [przypis edytorski]

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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