


 

 

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.

GERARD WITOWSKI

Loteria
Felieton nr , z  maja  roku.

Spes incerta futuri.

Vergilius, Aeneida VIII, 

Naǳieja niepewna przyszłości.

Że każdy człowiek, który nie est chory i nie zmartwiony, więce trzyma¹ o swo- Los, Gra, Obycza e
im dobrym przeznaczeniu, aniżeli może trzymać by powinien, dowodem est pomyślny
powszechnie obrót wszystkich loterii. Nie tyle się uda ą zaręczenia² morskie, ogniowe
towarzystwa³, bo nie każdy chce wiǳieć podobieństwo nieszczęścia, bo rzadko kto myśli
o mogącym go spotkać złym losie.

Wiǳieliśmy w różnych czasach światłych obrońców loterii, lecz wiǳieliśmy także
równie światłych i gorliwych e przeciwników. Miałażby⁴ loteria, ak wiele innych rze-
czy, swo ą razem⁵ dobrą i złą stronę? Tak przyna mnie wnosić należy z przykładu sław-
nego pana Mercier⁶, który ą potępiał ako filozof, a sam potem ako polityk raǳił e
zaprowaǳenie.

Wielkim niezawodnie dla towarzystwa luǳkiego dobroǳie stwem est loteria w tych
wszystkich zawodach, gǳie do zbiegu różnych niebezpieczeństw łączy się potrzeba nie-
pospolitych zdatności; to est, gǳie dobre o sobie i szczęściu swoim rozumienie powin-
no w młodym umyśle wzniecać zapał, bez którego nie byłoby ani wielkich czynów, ani
sztuk pięknych. W tym wzięciu mówca, poeta, wo ownik, żeglarz, kiedy przychoǳi stan
obierać, gra w loterię, która go ma chlubną sławą uwieńczyć alboli też wieczną okryć
niepamięcią.

Przechoǳąc od tych wysokich wyobrażeń loterii do znaczenia, w akim zwykle bywa
braną, wiǳimy loterię pod postacią dobrowolne ofiary, użyteczną potrzebie kra owe .
U nas, za panowania Stanisława Augusta⁷, wprowaǳoną była loteria liczbowa, czyli ge-
nueńska⁸, a klasyczną poznaliśmy dopiero za rządu pruskiego⁹. Byłoby tu zbyt długo wyli-
czać sposoby, do akich brały się zagraniczne rządy celem powiększenia dochodu z loterii.

¹trzymać o czymś więcej — być o czymś barǳie przekonanym. [przypis edytorski]
²zaręczenie — tu: ubezpieczenie. [przypis edytorski]
³towarzystwo ogniowe — tu: straż pożarna. [przypis edytorski]
⁴miałażby (daw.) — konstrukc a z partykułą -że-, skróconą do -ż-; znaczenie: czyżby miała. [przypis edy-

torski]
⁵razem (daw.) — zarazem, zarówno. [przypis edytorski]
⁶Mercier, Louis-Sébastien (–) — . pisarz oświeceniowy; autor powieści, dramatów, ese ów filozo-

ficznych; krytyk literacki i ǳiennikarz. [przypis edytorski]
⁷Stanisław II August (–) — uroǳony ako Stanisław Antoni Poniatowski; król Polski w latach

–, ostatni władca Rzeczypospolite Obo ga Narodów. [przypis edytorski]
⁸loteria liczbowa, czyli genueńska — pierwsze e ciągnienie w Warszawie było dnia  marca . Zaprowaǳił

ą genueńczyk Gibelli. Po nim ob ął ǳierżawę te loterii Perazzo, późnie Firpo, potem Bokardo, dale Blank
z Tepperem, a w końcu Skarb ą odebrał na siebie. [przypis autorski]

⁹za rządu pruskiego — choǳi o okres od III rozbioru Polski, kiedy po upadku powstania kościuszkowskiego
 paźǳiernika  r. Warszawa przypadła w uǳiale Prusom, do  roku, kiedy Napoleon ustanowił Księstwo
Warszawskie na mocy traktatu w Tylży. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/witowski-loteria/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Mam eszcze z roku  ciekawy dokument tontyny¹⁰, tak zwane od imienia wynalazcy
loterii, czyli pożyczki do skarbu ancuskiego, przez którą procenta każdego zmarłego ak-
c onisty spadały na ego towarzyszów w miarę stawki, aż do ostatniego, z którym umarzał
się razem i kapitał. Ten roǳa losowe sukces i wielką miał wziętość w kra u, w którym
rychła zmiana okoliczności wkrótce też i tontynę w zapomnienie podała.

Chciał eszcze starodawny zwycza mieć loterię w pomoc zabawie. Ludwik XIV, mo-
narcha wspaniały w rozrywkach nawet, dał świetny w tym roǳa u przykład okazałości.
— „Wkrótce — (słowa są Woltera) — po ślubie Księcia Pana — (wnuka Kondeusza
Wielkiego) — nakazał Monarcha zabawkę, do które kardynał Mazarini dał myśl pierw-
szą w roku . Urząǳono w Marly na poko ach królewskich cztery sklepy napełnione
czym tylko mógł ustroić bogaty i wytworny przemysł Paryża. Te cztery sklepy, ozdo-
bione przepysznymi wystawami, wyobrażały cztery pory roku. W pierwszym zna dował
się syn królewski z Panią de Mortemar, w drugim młody Książę z Panią de Maintenon,
w trzecim Książę du Maine z Panią de Thiange, w czwartym nareszcie Księżna młoda
z Księżną de Chevreuse. Osoby na tę zabawę zaproszone wygrywały losem kosztowne
kle noty zna du ące się w sklepach, a tak rozdawał podarunki Król swoim poddanym
w sposobie siebie godnym. Loteria kardynała Mazariniego mnie była szykowną i mnie
okazałą. Znano takie loterie za dawnych cesarzów rzymskich, lecz żaden z nich do tego
przepychu nie łączył wytworne grzeczności Ludwika”.

Gdy modą naówczas było, nie tylko w kra u, ale nawet za granicą, naśladować na -
mnie sze postępki Monarchy tego, zwycza grania w loterię stał się wkrótce powszechnym
w Europie. Stąd loterie familĳne w czasie kolędy, stąd antraktowe we Włoszech, czyli
tak zwane czekino, rozkosz na długie wieczory niektórych warszawianów.

Lecz kiedy ci, którzy o potrzebach kra u raǳić muszą, myśleli tylko, ak podatki
nakładać na głowy do gry chętne, inni tylko ak się bawić lub rozśmieszać; w takim
razie wymyślić loterię, która by gra ącemu dawała naǳie ę barǳo do pewności zbliżoną
i przy emną mu rozrywkę czyniła, i w tym eszcze wszystkim zna dować kazała dobry
uczynek: taką ednym słowem loterię, aka była ciągniona u nas na ubogich i przyniosła
niemało znaczącą sumę  złotych, wymyślić mogły te tylko dosto ne osoby, które
zwykły

I w świętym celu łączyć pożytek z słodyczą.

Znakomite stolicy tute sze damy, nieznużone zbieraniem ałmużn w ostatnich dniach
postu, w same zabawie znalazły dla nieszczęśliwych nowe źródło wsparcia i zniewoliły
ubiega ącą się do pięknych celów publiczność, że dopełniła zamiaru, który ich szlachetne
uwieńczył chęci. Niesiono dary (po większe części znaczne wartości), dary ma ące składać
fanty loterii, z tak dobroczynną ho nością i uprzeǳaniem się tak skwapliwym, że liczba
oznaczona fantów w dniach niewielu uzupełnioną została.

Należało mi, ako ciekawemu, śpieszyć się po bilety, które z niesłychaną szybkością
wykupione zostały; należało przy tym dążyć wcześnie do mie sca ciągnienia, aby zna-
leźć łatwe wnĳście, a razem i stanowisko dogodne do uwag mogących się nastręczyć:
akoż o wpół do szóste wieczorem użem się zna dował na salach redutowych z Panem
Iniarskim, moim sąsiadem z koszar kadeckich¹¹.

Mieliśmy pół goǳiny czasu¹² obe rzeć, co było ciekawszego. Na ǳiesięciu stolikach
w linii przez dwie sale, na wzniesione galerii ustawionych, rozłożone zostały fanty w spo-
sobie pełnym wǳięku i okazałości. Miłym był ten obraz dobroczynnego przepychu, gǳie
złoto i kunszta, zbytkowi dotąd służące, ubóstwu niosły ofiarę; a gust, ta na pięknie sza
wszystkiego ozdoba, ręką płci piękne wszęǳie rozniesiony, podwoił eszcze przy emność
miłego uż przez się widoku.

¹⁰tontyna (. tontine) — roǳa ubezpieczeniowe renty dożywotnie , nazwa pochoǳi od nazwiska XVII-
-wiecznego bankiera Lorenzo de Tonti, który promował specyficzną formę ubezpieczenia na życie wypłacanego
w rentach; gwaranc a oparta est na systemie towarzystw ubezpieczeń wza emnych. [przypis edytorski]

¹¹koszary 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]

¹²pół goǳiny czasu — pleonazm; ǳiś tylko pół goǳiny. [przypis edytorski]
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Stoliki podobne do ǳiesięciu wytwornych sklepów, ubrane w sztambuchy, obrazy,
kryształowe koszyki, zegarki, szpady, wedźwody, srebrne naczynia i porcelanę podwa ały
się w lustrach im odpowiada ących, pod którymi kosztowne gobeliny, ścianę całkowi-
cie zakrywa ące, za dno służyły całemu obrazowi. Na dopełnienie świetności ustawiono
pomięǳy stolikami lampy w półsferach i globach, a wierzchnią część widoku łączyły wa-
zony, wieńce i kosze z naturalnymi kwiatami, i tym sposobem składały ogniwa ednego
łańcucha, który się od końca do końca przez dwie sale rozciągał.

Na szczęście nasze spotkaliśmy pana Soliniego. Zna omość barǳo pożyteczna dla
wielu nowin i ciekawości, którymi się zwykle opatru e. Pan Solini nauczył nas, że fanty
dostały się losem i w równych częściach każdemu stolikowi, że te ostatnie poǳielono lo-
sem także pomięǳy damy, i że nareszcie świetne ich grono wiǳieliśmy dlatego zielonymi
przepaskami ozdobne i ednakowo w bieli ubrane, żeby nie tylko dobrą gra ącym zapo-
wiadać naǳie ę, lecz razem, aby tę różnofarbną fantów mieszaninę przerwać gustowną
prostotą. Bylibyśmy się eszcze od pana Soliniego dalszych o nieskończonym porządku
(co było istotną prawdą) dowieǳieli rzeczy, ale dano znak zaczęcia i damy porządkiem
mie sca za ęły.

Snadnie ¹³ było postrzegać niż opisać wzory tak powszechnego na twarzach, a w szcze-
gółach tak rozmaitego za ęcia. Przed każdym stolikiem położono numery, które u każ-
dego z nich wyciągnięte być miały, lecz tłumy ciekawych, według wychowania lub stanu,
zbierały się naprzeciw rzeczy na barǳie lubionych. Skąpcy chwytali oczyma to sztućce,
to różne srebrne i złote naczynia; łakomcy to słoiki z konfiturami, to pudła cukrem napeł-
nione; uczeni wzrok nieśli za książkami; przy aciele sztuk pięknych spoglądali na obrazy;
kochankowie na różne pamiątki, na których zna dowali cyy kochanek. Pomięǳy wo -
skowymi, których na większa ciżba dała się wiǳieć około burki księcia Poniatowskiego,
spostrzegłem towarzysza broni, niedawno świetnymi okrytego laury¹⁴, któremu chlub-
nie szym nad wszystkie skarby zdawało się posiadać tę drogę pamiątkę trudów Bohatera
i Woǳa. Życzenia (pokazało się: niepróżne), akie niosłem naówczas, aby ten szacowny
upominek dostał się w na godnie sze, to est w ego ręce, przerwały dalszy ciąg uwag
moich. Wkrótce też rozpoczęło się losowanie. Los, Dar, Gra, Szczęście

Proszę wyobrazić¹⁵ ruch, aki koniecznie sprawić musiały głosy ǳiesięciu razem ob-
awień fortuny; proszę przy tym wystawić sobie zawody tych luǳi, którzy nie zwykli
na małym przestawać. — Tamten śpieszy z swoim numerem, aby usłyszał, że przegrał¹⁶;
ten wygrywa, czego nie żądał, co mu nawet mieć nie wypada; i trzeba przyznać, że te
nieporozumienia losu nie były częścią widowiska na mnie bawiącą, i że owszem, śmiesz-
nie zdawało się wiǳieć prokuratora wygrywa ącego kornety¹⁷, panienkę pistolety albo
brzytwy; wo skowego otrzymu ącego damskie nowe trzewiki, a podeszłą¹⁸ babunię, która
wygrywała kompas albo szablę turecką.

Powoli sklepy zaczęły się obnażać z na pięknie szych ozdób swoich, a sale natomiast
wystawiały widok akoby rabunku. Jaki taki niósł w ręku otrzymaną zdobycz i tę starał
się uwieść do domu. Na większa część, ak to zwykle bywa, niekontenta z przeznaczenia,
szukała na mie scu zaraz akie zyskowne zamiany; inni na kosztownie sze nawet sprzęty
zwracali po wygraniu do kantoru, aby w dniu licytac i umówione na korzyść ubogich raz
eszcze spieniężonymi być mogły.

Jeśli aka zabawa przy emne w pamięci zostawia wrażenie, to zapewne ta, która po-
zwala rozkosz zmysłów z rozkoszą serca połączyć. Piękność celu i zachwycenie sprawione
dla otrzymania pożądanego wsparcia przypomniały mi, odchoǳącemu z te loterii, owe
słowa Cycerona: Homines ad Deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dan-
do (Cicero, Oratio pro Ligario, : „Wtenczas prawǳiwie luǳie zbliża ą się do Bóstwa,
kiedy niosą ratunek bliźniemu”).

Powróciwszy do siebie, raz eszcze przeszedłem w myśli doznane na tym wieczorze
przy emne uczucia i nie przypominam sobie, abym od lat kilkunastu znalazł słodsze kie-

¹³snadniej (daw.) — łatwie . [przypis edytorski]
¹⁴świetnymi okrytego laury — ǳiś N lm: laurami. [przypis edytorski]
¹⁵Proszę wyobrazić ruch — ǳiś: proszę wyobrazić sobie. [przypis edytorski]
¹⁶śpieszy z swoim numerem, aby usłyszał, że przegrał — połowa była przegrywa ących. [przypis autorski]
¹⁷kornet — roǳa damskiego nakrycia głowy; kapelusz z rogami (stąd nazwa). [przypis edytorski]
¹⁸podeszły (daw.) — ǳiś: w podeszłym wieku. [przypis edytorski]
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dy czasu przepęǳenie. Mamże¹⁹ i to powieǳieć, że z dwóch, które trzymałem, losów
oba były szczęśliwe? Wygrałem bowiem perspektywkę właśnie do oczu moich i flakonik
z kroplami wzmacnia ącymi, które doktor pozwolił zażywać na cukrze.

¹⁹mamże (daw.) — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czy mam, czyż mam. [przypis edytorski]
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