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GERARD WITOWSKI

Historia Pustelnika
Felieton nr , z  kwietnia  roku.

Est natura hominum novitatis avida.
Plinius, Historia naturalis I, .

Ciekawość jest luǳiom wroǳona.

Jednakże to barǳo rzecz przy emna być czymsiś na świecie i mam w sobie nieskoń-
czoną wǳięczność, żem został Pustelnikiem. Póki niczym nie byłem, nikt się o mnie i nie
spytał; na próżno się przypatrywałem światu, świat tego nie postrzegał. Krótko mówiąc,
mogłem bezpiecznie, tak ak żyłem, zachorować sobie i umrzeć incognito. Teraz ǳięki
Niebu uż mnie taka nie spotka obelga. Zaledwie podałem się trzy razy do gazety i złe
czy dobre obwieściłem rzeczy, aliści skwapliwie po całym dochoǳono mnie Krakowskim
Przedmieściu; byli nawet niewierni, którzy mnie i po innych szukali ulicach. Ci, których
bystrego oka nic dotąd nie uszło, mówią, że mnie uż poznali. Tamten mnie wiǳiał na
kosmoramie, ten znowu na sądach, inny wiǳiał w Ale ach U azdowskich, inny eszcze,
akem liczył idące z Pragi woły.

Przyznam się, taka usilność w śleǳeniu kroków moich pochlebia próżności starca,
który co dopiero żyć zaczyna. — Lecz ak z edne strony wǳięcznym być muszę za tyle
ciekawości, tak z drugie cierpię, ile razy dowiem się, że z mo e przyczyny luǳie nie-
winni napastowani są przez tych wszystkich, w sąǳeniu skorych, którym uprzykrzona
akaś do zgadywania chęć nie da e chwili namysłu. I tak, powieǳiano naprzód, że owym
mniemanym Pustelnikiem był ktoś z biura, wielki miłośnik loterii, i który w nowym
sposobie chce raz eszcze popróbować losu. Posąǳono potem pewnego szambelana od
dawnego dworu, mieszka ącego w pałacu Raǳiwiłłowskim¹, i różne uż poczyniono do-
mysły o ego rozproszonym potomstwie, nie spytawszy się wprzódy, czy ten szambelan
miał żonę i ǳieci. Inni eszcze zwrócili oko na pewnego sęǳiwego człowieka w tabaczko-
wym, długim surducie i z kresą na czole, który siada w parterze, po prawe stronie, pod
piątym numerem, a o którym powieǳiano, że dlatego ukosem na aktorów pogląda, żeby
zaraz drugim okiem wiǳiał, co się ǳie e po lożach. Mamże² dodać, co eszcze zgadu e
niczym nienasycona a złośliwa ciekawość? Oto mówiono, że tym kronikarzem nie est
byna mnie Pustelnik żaden, ale racze Pustelniczka ze Smocze ulicy, która sąsiadkom
swoim przez lat kilkanaście dawała kurs plotek ciekawych, i która w zapowieǳianym
piśmie chce tak przeǳiwne nauki, a razem przykładu swo ego, uwiecznić pamiątkę.

Jest powinnością mo ą zbić te mylne wieści przez wydanie krótkie o życiu moim
wiadomości, którą, eśli łaskawy czytelnik cierpliwie do końca mieć zechce przed oczyma,
z łatwością uż potem zna ǳie mo e ustronie, do którego emu tym chętnie wskazu ę
drogę, iż estem przekonany, że co u mnie wiǳieć bęǳie, sam dla siebie zatrzyma i nic
nikomu nie powie. Prócz tego, ponieważ wziąłem na siebie charakter publiczny, słusznie
est, że powiem, czym dawnie byłem, gǳiem się i ak zachowywał, akie są mo e sposoby
i akie do ufności prawo; a eśli w zamierzonym celu prze dę³ ścisłe konieczności granice

¹pałac Raǳiwiłłowski — prawdopodobnie choǳi o pałac Marii z Lubomirskich Raǳiwiłłowe , zna du ący
się przy ul. Długie  w Warszawie. [przypis edytorski]

²mamże — daw. konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czy mam, czyż mam. [przypis edytorski]
³przejść (…) granice — tu: przekroczyć granice. [przypis edytorski]
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i zbyt długo zastanawiać⁴ się będę nad zdarzeniami mnie tylko tyczącymi się, raczy dobry
czytelnik przebaczyć to starcowi, który w przeszłości uż tylko ży e i dla którego całym
prawie szczęściem są dawne wspomnienia.

Uroǳiłem się na Podlasiu dnia  ma a . Pierwsze chwile młodości przepęǳiłem
ma wsi pod dozorem o ca, który w ǳiecinnym zaraz wieku dał mi uczuć cały ciężar
surowe cnoty swo e ,

Różdżką Duch Święty ǳiateczki bić raǳi,
Różdżka byna mnie zdrowiu nie zawaǳi.

te były pierwsze słowa, które mi czytać kazał w elementarzu. — Do te ostrości cha-
rakteru, aką obdarzyła go natura, łączył eszcze mocne przeciw luǳiom zagniewanie,
skutek nieszczęśliwych w sprawie króla Leszczyńskiego doświadczeń. — Z rąk takiego
to nauczyciela przeszedłem w roku . w ręce guwernera. Pan Delamarée, dawny przy-
aciel domu naszego, umyślnie sprowaǳony z Lunevilu, ak gdyby w zmowie z o cem,
eszcze go w ego zdaniach przesaǳał. Przywiózł on był z sobą Emila, ledwo co światu
wiadome o edukac i ǳieło⁵, płód wielkiego, lecz razem ǳiwacznego geniuszu, tym droż-
sze i milsze, że prześladowane i nowe, i postanowił podług niego młody eszcze kształcić
mó umysł. Łatwo się domyśleć można, akie były takiego prowaǳenia skutki. — Wzią-
łem sobie za obowiązek sumienia pogarǳać światem i kiedym się uż dobrze w tym
uprzeǳeniu utwierǳił, pan Delamarée uznał potrzebę wy echać ze mną do Warszawy
dla zbogacenia mnie niektórymi eszcze wiadomościami. Nie bez wstrętu udawałem się
do te stolicy biesiadu ącego wówczas narodu i nie bez żalu opuszczałem po raz pierwszy
dom roǳiców. — Mo a matka, zwycza nie ak matka, dała mi na drogę własne roboty
woreczek po kry omu, napełniony złotem zebranym z małe swo e intratki; o ciec mó
dał mi tysiąc morałów i ślepe panu Delamarée przykazał posłuszeństwo.

Ułożyliśmy w droǳe nowy plan nauk, z którego wypadło, żeby stać na wolnym po-
wietrzu, i dlatego za przybyciem do miasta obraliśmy Krakowskie Przedmieście w mie -
scu, które ǳiś odǳiela własność domu Tyszkiewiczów⁶ od placu koszar kadeckich⁷. Przy-
padek zdarzył, że w tym samym domu stała pani Łowczycowa, kuzynka o ca mo ego, któ-
re córka Teodoz a tym łatwie prze mowała uprzeǳenia mo e, że sama żadnych eszcze
nie miała. Z nią to w częstych naszych po ogródku przechaǳkach powstawałem prze-
ciw marnościom światowym, złorzeczyliśmy próżności, a tymczasem zbierały się kwiaty
i uwite przechoǳiły z rąk do rąk bukiety; nie wiem, co by się było dale stało z te nie-
nawiści, którąśmy obo e czuli w sobie do luǳi, gdyby zwykła rzeczy ziemskich zmiana
nie była nas rozłączyła i nie położyła końca uczone pana Delamarée edukac i.

August III⁸ żyć przestał. Już blaskiem korony ozdobił się monarcha znany z osobi-
stych przymiotów swoich⁹ i uż od granic Podola zbierała się chmura ma ąca tak świetne
zaburzyć panowanie. Pan stolnik, wu aszek mó , który nie mógł być za królem, a nie

⁴zastanawiać się (daw.) — zatrzymywać się. [przypis edytorski]
⁵Emila, ledwo co światu wiadome o edukacji ǳieło — poemat dydaktyczny Jeana Jacques’a Rousseau (–

) zatytułowany Emil, czyli o wychowaniu, który ukazał się w  r., propagował koncepc ę wychowania
naturalnego, t . rozwĳania w ǳiecku naturalnych skłonności, umożliwienie mu swobodnego wzrostu i do rze-
wania oraz chronienie ego rozwo u przed zgubnymi wpływami zewnętrznymi. Emil rozpoczyna się słowami:
„Wszystko est dobre, co z rąk Stwórcy pochoǳi, wszystko paczy się w rękach człowieka”; Rousseau propono-
wał tzw. wychowanie negatywne, odrzuca ące wszystkie środki ma ące na celu urabianie ǳiecka, wdrażanie do
realizowania celów i ideałów narzuconych z zewnątrz; dopiero od . do . roku życia filozof zalecał kształcenie
umysłu na bazie nabytych naturalnie doświadczeń i wrażeń, a od  do . roku, w okresie młoǳieńczości,
pod ęcie kształcenia moralnego. Książka wywołała wzburzenie z edne strony, sąd w Paryżu skazał ą na spale-
nie, z drugie zaś wybitne osobistości epoki, ak Johann Wolfgang Goethe czy Immanuel Kant, okazali ǳiełu
wiele zainteresowania. [przypis edytorski]

⁶dom Tyszkiewiczów — pałac Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście .
[przypis edytorski]

⁷koszary kadeckie — budynek położony opodal Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie (wówczas stanowią-
cego gł. sieǳibę Szkoły Rycerskie założone przez króla Stanisława Augusta, obecnie zna du ącego się w obrę-
bie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego), wzniesiony w  r. pod kierunkiem ma ora Stanisława
Zawaǳkiego, w l. – pełniącego urząd architekta wo sk koronnych. [przypis edytorski]

⁸August III (–) — król Polski z dynastii saskie Wettynów w latach –. [przypis edytorski]
⁹blaskiem korony ozdobił się monarcha znany z osobistych przymiotów — następcą Augusta III został w 

r. Stanisław August Poniatowski (–). [przypis edytorski]
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chciał być przeciw królowi, obrał środek wy echania z kra u i nie bez trudności zyskał na
moim o cu pozwolenie wzięcia mnie z sobą. W te to polityczne wędrówce zwieǳiłem
dwory filozofa poety Fryderyka, wytworny Ludwika XV, skromny Ganganellego papieża
i pobożny Marii Teresy. Od te podróży zaczyna się druga epoka życia mo ego.

Wu aszek mó , pan wesoły i ho ny, humoru z o cem moim zupełnie przeciwnego,
ednym słowem optymista¹⁰, znalazł wszęǳie chętnych dla siebie cuǳoziemców i ze mnie
Emila zrobił ucznia Adissona. — Berlin kwitnący przemysłem hugenotów, przytulonych
wygnańców Franc i, właśnie wzrastał wtenczas pod opiekuńczą właǳą monarchy, który
równie w poko u, ak na wo nie, zawsze umiał być wielkim¹¹. — Tu rzuciłem pierwsze rysy
mo ego ǳiennika. W Paryżu zostawił mi był o ciec w puściźnie dobre imię swo e; bo choć
eszcze przydomek dany mu Alcesta trwał w umyśle ego zna omych, tkwiła także w ich
pamięci ta ego niczym nieskażona uczciwość i ta szlachetność Polakom wroǳona, która
mi do na pierwszych domów ułatwiła wnĳście. Tam to wiǳiałem wzory tego poloru,
te niezrównane grzeczności, która same nawet błędy znośnymi czynić umiała, i tam
postrzegałem eszcze to niebezpieczne w nowościach upodobanie, które miało Franc ę
potem w tylu odmiennych ukazać postaciach.

Kochany wu pozwolił mi nadto wiǳieć z sobą włoską krainę. Jakież nowe do nauki
i uwag znalazłem pole na te ziemi klasyczne ! Jakie do porównania ze stanem ǳisie szego
Rzymu dawne świetności pamiątki i akie życie wpośród mie sc, gǳie się co krok razem
zebrana dwuǳiestu przeszło wieków spotykać da e obecność!

Spiesznie prze echaliśmy Wiedeń i niewiele nas zastanawiał sławny wówczas Kaunitz¹²,
bo nas tęsknota pociągała do ziemi o czyste , bośmy dążyli do mnie okazałe wprawǳie,
lecz miłe Warszawy.

Świetny wtenczas za mował uż Polaków widok wypogoǳone stolicy. Ten, który
miał Polskę oświecić i przywrócić dla nie wiek dawny Zygmuntów, uż z tronu ubezpie-
czonego rozdawał spoko nie zachęcenia i dary. Już się cisnęli koło niego monarchy godni
Naruszewicze, Trębeccy i ten na ich czele książę polskich poetów, na wybornie szych
towarzystw ozdoba, który

…Cne pisania sztuki z dowcipem i gustem
Dał na pierwsze przykłady pod naszym Augustem.

Śpiesznie zatem postanowiłem oǳieǳiczone po o cu dobra w ten sposób urząǳić,
żebym bez utraty ma ątku mógł swobodnie przesieǳieć w Warszawie. — Poznałem też
wkrótce osobę, która dozgonną miała być przy aciółką mo ą, poznałem kobietę, która ak
była wzorem piękności, tak przymiotami serca i rozumu zrobiła z domu mo ego praw-
ǳiwe szczęścia wyobrażenie. Odtąd całkowicie oddany słodyczom domowego pożycia,
wychowaniu ǳieci, słodyczy nareszcie ówczesnych towarzystw, skwapliwie wymawiałem
się od ofiarowanych mi przez króla urzędów, lubo¹³ się starałem pełnić zawsze powinność
obywatela, chętnym się do dobra publicznego, w czym mogłem, przykładaniem.

Zwięzłość pisma tego uwalnia mnie wchoǳić tą razą w szczegóły owych czasów, które
w przeciągu lat piętnastu tak piękną uczyniły Warszawę. Świadczą eszcze Fawory, ogrody
upada ące księcia ekspodkomorzego, ruiny Powązek, Górców i Woli, świadczą na koniec
Łazienki i inne publiczne pamiątki o świetności epoki, którą zakończył świetnie szy nad
wszystko Se m Czteroletni. Winienem atoli do hołdu uwielbienia przydać głos wǳięcz-
ności dla tych czcigodnych mężów, którzy utworzyli Szkołę Rycerską, chlubną eszcze

¹⁰optymista — w oryg. optimista. [przypis edytorski]
¹¹monarchy, który równie w pokoju, jak na wojnie, zawsze umiał być wielkim — Fryderyk II Wielki (–),

z domu Hohenzollernów, król Prus w l. –. [przypis edytorski]
¹²Kaunitz, Wenzel Anton von (–) — austriacki mąż stanu i dyplomata, wywoǳący się ze starego

czeskiego rodu hrabiowskiego,  r. z rąk cesarskich otrzymał tytuł księcia Rzeszy (Reichsrst von Kau-
nitz-Rietberg); kanclerz Austrii w latach –, twórca so uszu Austrii z Franc ą przeciw Prusom (wo na
siedmioletnia –), eden z głównych inspiratorów I rozbioru Polski; piewca absolutyzmu oświeconego,
mecenas literatury i sztuki. [przypis edytorski]

¹³lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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owych czasów pamiątkę. Tam oba synowie moi odebrali zasady czystego obywatelstwa,
którego piękny wkrótce, lubo nader drogi dali przykład!…

Z boleścią serca przystępu ę do dalsze życia mego osnowy. Przyszedł ǳień okropny,
ǳień zguby. Stanąłem i a, choć nieco uż podeszły, w sprawie powszechne i z chlu-
bą wspominać będę otrzymane w czasie powstania kalectwo. — Lecz ak drogo mnie
ten zaszczyt obrony kosztu e! Z upadkiem kra u wiǳiałem, ak upadł starszy syn mó ,
i ak drugi ledwo się od śmierci obronił. Straciłem także młodszą córkę, a za nimi poszła
wkrótce z żalu i matka.

Te tak okropne i szybko po sobie idące ciosy w czarne pogrążyły mnie melancho-
lii. Rozporząǳiłem, ak mogłem, dwo e pozostałych ǳieci. August osiadł na Podlasiu,
siostra ego wy echała z mężem na Wołyń; sam zaś z domu Roeslera¹⁴, gǳie świetne
przeżyłem czasy, przeniósłszy się do dawnego domku mo ego przy koszarach kadeckich,
mimo częstych próśb ǳieci, u których nie wątpię, że by mi dobrze było, zamknąłem się
przed ludźmi z dwo giem wiernych służących i tak całe przetrwałem panowanie pruskie¹⁵.
Od tego czasu, który stanowi nową epokę życia mo ego, posiadam przydomek Pustelni-
ka, dany mi z początku nie bez przyczyny od moich sąsiadów, który teraz nosić muszę
dla nałogu luǳkiego i który wreszcie przybieram publicznie, chociażem sposób życia raz
eszcze odmienił.

Jeden mnie tylko w moim ustroniu zna omy odwieǳał. Ten wierny przy aciel donosił
mi, co się ǳiało na świecie, i od niego to pierwszego dowieǳiałem się o ważne zmianie,
która sprowaǳić miała owe sceny polityczne, akich przez lat  byliśmy niedawno świad-
kami. Wyszedłem znowu na świat, a racze na miasto. Zacząłem do dawnych powracać
zna omości i nawet zawierać nowe; wszystkim zaś tym chętnie się uǳielać, żem się był
w domku moim nieco długo zasieǳiał. — Bawiła mnie, więce powiem, za mowała, ta
powszechna żąǳa znaczenia w nowym rzeczy porządku, i lubom¹⁶ się walecznie bronił,
a racze wiek mó bronił się walecznie, od próżności urzędowania, zawsze ednak cier-
piałem, żem nigdy nic nie znaczył, i że tak naturalnie stosować się do mnie mogła owa
ba eczka o pewnym starcu w trzech słowach zawarta¹⁷, a które natrętne wyrazy coraz się
głośnie w moich obĳały uszach.

O! Jakże ci poǳiękować mam, Pustelniku Paryski, dobroǳie u mó ! Miałem i a
podobny do twego, od lat czterǳiestu kilku prowaǳony ǳiennik. Tyś mi wskazał ego
i mo e przeznaczenie, tyś wzory uǳielił naśladowania godne, bo sam spomięǳy pisarzy
edną z tobą idących drogą łączysz te wszystkie przymioty, które zebrani Czytelnicy raczyli
mi przepisać na swoim ogólnym posieǳeniu. — Późno, to prawda, wziąłem się do pracy,
ale z tego względu nie mamy sobie nic do wyrzucenia oba; i abym tylko w trudne sztuce
two e akikolwiek zrobił postęp, mogę lepie użyć reszty życia, ak kiedy pod słodkim

¹⁴dom Roeslera — kamienica Roeslera i Hurtiga przy ulicy Krakowskie Przedmieście  w Warszawie, wznie-
siona l. – na ǳieǳińcu sto ącego przy ul. Senatorskie pałacu Małachowskich, z którym budynek był
połączony przez oficyny; pro ekt obiektu wykonał Szymon Bogumił Zuga; kamienica stanowiła nowoczesny
trzypiętrowy dom handlowo-mieszkalny ze spec alnie zapro ektowanymi witrynami wystawowymi na parte-
rze oraz apartamentami właścicieli (byli to kupcy z Czech i Moraw, Jan Michał Roesler, Franciszek Leopold
Roesler i Gaspar Hurtig), a także mieszkaniami czynszowymi na piętrach. [przypis edytorski]

¹⁵panowanie pruskie — choǳi tu o okres od III rozbioru Polski, kiedy po upadku powstania kościuszkow-
skiego  paźǳiernika  r. Warszawa przypadła w uǳiale Prusom, do  roku, kiedy Napoleon ustanowił
Księstwo Warszawskie na mocy traktatu w Tylży. [przypis edytorski]

¹⁶lubom się bronił — choć się broniłem. [przypis edytorski]
¹⁷bajeczka o pewnym starcu w trzech słowach zawarta — Er lebte, nahm ein Weib, und starb (niem: Żył, ożenił

się i umarł), Gellert w ba kach i przypowieściach. [przypis autorski]

  Historia Pustelnika 



panowaniem Monarchy, który nam wszelkich swobód użycza, poświęcę ą na usługi tych,
których On godnymi uznał Swo e Wysokie Opieki.
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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/witowski-historia-pustelnika
Tekst opracowany na podstawie: Gerard Witowski, Historia Pustelnika, w: Gazeta Warszawska no IV, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury – państwowego
funduszu celowego. Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie z egzemplarza
pochoǳącego ze zbiorów Biblioteki.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Warszawa. Krakowskie Przedmieście., Karol Beyer (-), domena publiczna
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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