


 

 

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

Wstęp
Felieton nr , z  marca  roku.

Est modus in rebus.
— Jest sposób na wszystko.

Czytałem… podobno¹ w Gotszeǳie², że Pan Bóg na to nam dał dwo e oczu, dwo e Słowo, Starość
uszów, a edne usta, ażebyśmy wiele patrzeli, wiele słuchali, a mało mówili. Niech w sobie
aką chce prawdę zawiera ta pożyteczna zwłaszcza dla młoǳieży przestroga, a zaś na to
odpowiem, że luǳie starzy, ile o tym wiemy z przykładu Nestora homerowskiego, eszcze
przed zburzeniem Troi mieli przywile być gadułami. Jakoż w rzeczy same , kto się nażył
do woli, a przeto dosyć napatrzył i dosyć nasłuchał, bęǳie miał zapewne co ciekawe-
go swoim wnukom powieǳieć. Tak więc czytelnicy, panowie! Po większe części wnuki
i prawnuki mo e! Ja, który trzy razy wiǳiałem odraǳa ące się pokolenie, który piątemu
wiernie królowi służę, i siódmy skończyłem uż krzyżyk wieku mo ego, chciałbym nieco
z wami pomówić, nim przy ǳie ta ostatnia chwila, która położy koniec i mo emu do was
przywiązaniu, i naǳiei wasze dla mnie względności³.

Jest moim życzeniem wystawiać⁴ Warszawy zmienia ące się obrazy, wystawiać zwier-
ciadła, w których by każdy mógł się przezierać⁵ i poprawiać, co na sobie zna ǳie nie do
twarzy; myślę zatem zbierać potoczne zdarzenia, powszechnie sze śmieszności i wady, te,
którym luǳie dobrego nawet smaku przez nałóg lub nieuwagę się podda ą. Głosić wresz-
cie z awiska mody, ciekawsze godne uwagi. Żeby zaś tym przedmiotom nadać ważność,
akie z natury nie ma ą, pragnąłbym ozdobić e czasem wspomnieniami przeszłości, przy-
wiązać do nich dawne pamiątki; a wszystkie zastosować do prawideł moralności, sztuk
nadobnych i nauk. Warszawa, ta dźwiga ąca się z upadku wskrzeszone Polski⁶ stolica,
ma w sobie dostateczną liczbę mieszkańców do wydania ciekawych przybliżeń, które na-
stręcza po wielkich miastach rozmaitość obycza ów, i aby tylko pilne oko badacza umiało
trafnie chwytać obrazy, sama nawet historia może w czasie korzystać z te pracy i wyrwać
ą, eśli to być może, nieubłaganemu zapomnieniu. Lecz akże do tego chwalebnego,
a barǳie śmiałego i trudnego przystąpić ǳieła? Jaki obrać środek, aką pó ść drogą?
Żeby albo nie być nudnym i nic nieznaczącym, albo nie drażnić luǳkich słabości? Wi-
ǳę, ak miłość własna uż pod chorągwie zaciąga licznych swoich poddanych. Ci, którzy
większą nad wszystkich obdarzeni śmiesznością sami poczuwa ą się do grzechu, uż groź-
ne czynią odgłosy i śpiesznie nad innych dążą do szeregu. Tymczasem, eśli mam być
wiernym, koniecznie zaczepiać muszę ǳiwactwa sprzeczne, zdrożne przesądy i przywary

¹podobno (daw.) — prawdopodobnie, zapewne. [przypis edytorski]
²Gottsched, Johann Christoph (–) — pisarz niemiecki. [przypis edytorski]
³względność dla kogo — darzenie kogoś szczególnymi względami; szacunek. [przypis edytorski]
⁴wystawiać (daw.) — przedstawiać, opisywać. [przypis edytorski]
⁵przezierać się (daw.) — przeglądać się. [przypis edytorski]
⁶wskrzeszonej Polski — felietony Gerarda Witowskiego ukazywały się w latach –, choǳi więc o od-

budowane po wo nach napoleońskich państwo polskie pod berłem Aleksandra I, czyli tzw. Królestwo Polskie
utworzone decyz ą kongresu wiedeńskiego, złączone z Imperium Rosy skim unią personalną i funkc onu ące
w latach – w oparciu o Konstytuc ę Królestwa Polskiego (); poza własną konstytuc ą, Królestwo
Kongresowe posiadało swó Se m, wo sko, monetę i szkolnictwo (z Królewskim Uniwersytetem Warszawskim
na czele), czynności urzędowe i nauczanie odbywały się w ęzyku polskim; Polskę łączyła z Ros ą osoba mo-
narchy oraz polityka zagraniczna; sytuac a ta zasadniczo zmieniła się po powstaniu listopadowym. [przypis
edytorski]
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wieku: słowem, wyzywać muszę do walki prawdę z namiętnościami. A któż mi zaręczy,
że wtenczas nawet, kiedy sprawa dobra zwycięstwo odniesie, ten, który gorliwie stanął
w e obronie, nic na tym szkodować nie bęǳie?

Do tych pobudek obawy, przydał trafunek⁷ następu ące zdarzenie. W chwili, kiedy
te myśli składałem, leżała przypadkiem na stole otwarta ǳieł Krasickiego księga druga;
spo rzawszy niechcący na nią, pierwsze, które postrzegłem w nie słowa, te były na karcie
:

Zgoła czy kto pracu e śpieszno, czy powoli,
Czy ła e, czy pochlebia, przestrzega czy zwoǳi,
Choćby drugim i pomógł, sam sobie zaszkoǳi,

a gdy niepomyślną wróżbą zrażony, i akoby nie chcąc brać do siebie przestrogi, za-
mykałem śpiesznie i z roztargnieniem książkę, los przekorny każe mi umyślnie zatrzymać
się na karcie , i drugą przestrogę odbieram w tych słowach łacińskich:

O! quid solutis beatius curis.

co się potró nie tłumaczyć da e:
„Szczęśliwy, kto zrobił, co miał zrobić”; „Szczęśliwy, który nie ma nic do czynie-

nia” i nareszcie: „Szczęśliwy, kto może próżnować”. I kiedym coraz barǳie myślał nad
osobliwością tego zdarzenia, zdawało mi się słyszeć głos akiś, za mną na dokończenie:
„A więc ty, staruszku, możesz, a nie chcesz próżnować? Po co tobie na siwą głowę nowe
brać kłopoty? Nie byłżeś⁸ dobrym synem, mężem, o cem dobrym i dobrym obywatelem?
Czyliż⁹ nie wypłaciłeś długów zaciągnionych w kolebce? Jaka tobie potrzeba wdawać się
ze światem nowym, który się bez ciebie obe ǳie, z którym słabe uż tylko wiążę cię sto-
sunki? Sieǳiałeś lat tyle w zaciszu domowym, chceszli¹⁰ występować na scenę wtenczas,
kiedy o grobowe desce myśleć należy? Lęka się, abyś drogo nie przypłacił two e ochoty.
Lęka się samego nawet uro enia, same nawet lekkomyślności czytelnika! Alboż to nie
wiesz, ak Lebruyère¹¹ odwoływać się musiał do sądu sumienia przeciw złośliwym lu-
ǳiom, tłumaczącym opacznie ego obrazy? Jak nareszcie sam wzorowy twó Pustelnik¹²
nie mógł spoko nie wypić swo e filiżanki czekolady…?”

Długo eszcze mówił ten głos, a a długo milczałem, bom wiǳiał, że ma poniekąd
słuszność za sobą: tak dalece, że coraz większemu poda ąc się powątpiewaniu, niespra-
wiedliwym u ęty aż gniewem, użem chciał żalić się na redaktora „Gazety Warszawskie ”,
że z taką ufnością przy ął podany ode mnie układ, gdy zmęczona pasowaniem się dusza
mo a w głębokich zanurzyła się myślach; wypadło mi pióro z ręku¹³, znikł sprzed oczu
papier, skleiły się powieki, zasnąłem.

Przy emne marzenia przybiegły niebawnie¹⁴ pocieszyć stroskany mó umysł. Wiǳia-
łem na przód łąki zielone, bu nym zbożem uma one łany, mieǳe i przydroża ubarwione
kwiatem; wszystkie nareszcie powaby i korzyści wiosny, do które tak est naturalnie
westchnąć po sześciomiesięcznym blisko obcowaniu z zimą niemiłą. ǲień był pogod-
ny, powietrze lekkie i czyste. Po błękitnym niebie wspaniale toczące się słońce rzucało

⁷trafunek (daw.) — przypadek. [przypis edytorski]
⁸nie byłżeś (daw.) — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czy nie byłeś; czyś nie był. [przypis edytorski]
⁹czyliż nie wypłaciłeś (daw.) — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż oraz partykułą -li-; znaczenie:

czy nie wypłaciłeś, czyż nie wypłaciłeś. [przypis edytorski]
¹⁰chceszli (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: czy chcesz. [przypis edytorski]
¹¹Lebruyère, właśc. Jean de La Bruyère (–) — . pisarz i moralista, w  r. opublikował Charak-

tery, czyli Przymioty Teofrasta (ostateczna wers a wyszła drukiem w  r.), w którym, wykorzystu ąc swo e
obserwac e z okresu przebywania na dworze Kondeuszów, przedstawił różne typy luǳi, dowcipnie, ale i kry-
tycznie komentu ąc obycza e społeczeństwa ancuskiego; przeciwnicy blokowali z tego powodu ego wybór
do Akademii Francuskie , ale ostatecznie wszedł w e skład w  r. [przypis edytorski]

¹²wzorowy (…) Pustelnik — paryski publicysta Victor Etienne Jouy, publiku ący pod pseudonimem Pustel-
nika paryskiego felietony pt. L’heremite de la Chaussée d’Antin; stały się one wzorem dla Gerarda Witowskiego
i ego cyklu felietonów publikowanych pt. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, czyli charaktery luǳi i oby-
czajów. [przypis edytorski]

¹³z ręku (daw. forma) — ǳiś: z ręki; pozostałość daw. odmiany w liczbie podwó ne , por. z ǳieckiem na
ręku (ǳiś również: na rękach) itp. [przypis edytorski]

¹⁴niebawnie (daw.) — wkrótce, zaraz, niebawem. [przypis edytorski]
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na ożywioną ziemią¹⁵ aśnie ące promienie, a dobrotliwym ich ciepłem ogrzaną czu ąc
w żyłach krew mo ę¹⁶, postępowałem krokiem młoǳieńca po miłe krainie.

Na wschoǳie te okolicy wznosił się gmach ozdobny. Okrągły ego wierzchołek prze-
nosił¹⁷ wszystkie otacza ące go świerki: akaś porywa ąca ciekawość, akiś powab skryty,
prowaǳi mnie w to mie sce. Zbliżam się i zna du ę bramę otwartą. Ani się zastanawiam,
czy ten przybytek może być dla mnie przystępnym; przechoǳę śmiałą nogą okazałe pro-
gi, i tam, gǳie mnie barǳie zapach drzewa lub inna przy emność wabiła, błąkam się po
krętych ścieżkach ogrodu. Aż nareszcie doszedłem piękne murawy ozdobne klombami
i zobaczyłem pośród nie ów to wspaniały gmach, który tak świetnie w okolicy panował.

— Prosimy pana dale , czeka ą tu na niego — rzekli do mnie luǳie porządni, ak
gdyby umyślnie na to przed domem stawieni.

— Na mnie? — zapytałem zǳiwiony. — Któż to est tak grzeczny i tak dobry?
— Dowiesz się pan wkrótce — odpowieǳiano. — Tymczasem prosimy go z sobą.
Prowaǳą mnie przez salę przepyszną ednę¹⁸ i drugą; tu rząd liberii galonami okryte ,

tam kamerdynery szeregiem stawieni, odda ą liczne pokłony.
— Cóż to ma znaczyć? — wołałem coraz barǳie zǳiwiony. — Czy tylko nie chcecie

grać ze mną komedii Gulistana i zrobić mnie Hullą Samarkandy?¹⁹
— Nie, mości dobroǳie u — rzekli razem, a wtem się otworzyły podwo e. Stawam

pośród sali okrągłe , napełnione mnogim ludem.
— Gǳież się zna du ę? — pytam nieustannie. — Kto panowie esteście? I z kimże Literat

mam honor mówić? Nauczcie mnie, proszę!
— Jesteśmy czytelnicy WPana i czekamy na niego — zawołali ednym głosem, za-

siadłszy potró ny rząd ławek. Jedno tylko mie sce, stopniem nad inne wywyższone, za ął
na starszy wiekiem i tak ǳiwnego na twarzy wyrazu, że do każdego z nich zdawał się być
podobnym. Ten godny tłumacz opinii publiczne tak do mnie przemówił.

— Podobasz nam się, staruszku! Bawi nas twó zamiar pisania o zwycza ach nasze
stolicy i choć eszcze nie powieǳiałeś nam, dlaczego barǳie wolisz być Pustelnikiem niż
Spektatorem lub Gadułą; spoǳiewamy się, że nam to w czasie ob aśnisz, a nade wszyst-
ko tuszemy²⁰ sobie, dobrze o tobie uprzeǳeni, że ziścisz choć w cząsteczce naǳie e nam
dane. Sława, zważ sobie, która wszystko wie i wszystko głosi, doniosła nam, żeś trud-
nościami zawodu zrażać się począł i powątpiewał uż o skutku. Est modus in rebus. Jest
sposób na wszystko. Nie lęka się niczego i bądź nasze łaski pewnym. Powołaliśmy tu
ciebie, ażebyś przy ął z nasze ręki tarczę bezpieczeństwa, owe to palladium²¹ literackie,
które, eśli dobrze zastawiać się bęǳiesz umiał, i siebie od zguby ocalisz, i nam przy emną
sprawisz rozrywkę.

Tak mówił Prezes Towarzystwa. — Wtem młody akiś kawaler, niby to sekretarz
zgromaǳenia, podniósł się i głosem donośnym następu ące przeczytał mi pacta conven-
ta²².

ǲiało się w Zamku publicznym, dnia  marca 
Mięǳy JJ. PP.²³ Czytelnikami „Gazety Warszawskie ”, zebranymi tu na posieǳeniu

ogólnym z edne , a JP. Pustelnikiem z Krakowskiego Przedmieścia, osobiście stawa ącym,
z drugie strony, zaszła następu ąca i w niczym nieodmienna umowa.

Artykuł . Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia pode mu e się dawać czytelnikom
„Gazety Warszawskie ” opis miasta Warszawy, czyli charaktery luǳi i obycza ów. (zgoda)

¹⁵na ziemią (daw. forma) — ǳiś: na ziemię. [przypis edytorski]
¹⁶moję (daw. forma) — ǳiś: mo ą. [przypis edytorski]
¹⁷przenosić (daw.) — przewyższać. [przypis edytorski]
¹⁸jednę (daw. forma) — ǳiś: edną. [przypis edytorski]
¹⁹nie chcecie grać ze mną komedii Gulistana i zrobić mnie Hullą Samarkandy? — aluz a do opery w trzech ak-

tach do muzyki M. Dalayraca, autorstwa Karola Wilhelma Étienne (–) pt. Gulistan Hulla Samarkandy.
[przypis edytorski]

²⁰tuszemy sobie (daw.) — mamy naǳie ę. [przypis edytorski]
²¹palladium (gr. palladion; mit. gr.) — przechowywany w Troi posążek bogini Ateny o przydomku Pallas; wg

wierzeń zapewniał bezpieczeństwo miastu, w którym się zna dował, chroniąc e przed zdobyciem przez wrogów.
[przypis edytorski]

²²pacta conventa (łac.) — uzgodnione warunki. [przypis edytorski]
²³JJ. PP. — liczba mnoga od JP.: Jaśnie Panami. [przypis edytorski]
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Artykuł . Pustelnik nie bęǳie sobie pozwalał satyrycznego stylu, a tym barǳie
nikogo nie wymieni, bo za to, oprócz niesławy na tym świecie, eszcze by w piekle sieǳiał
po uszy. (sprawiedliwie)

Artykuł . Styl Pustelnika bęǳie żartobliwy bez żółci, szczery bez obrazy, wesoły bez
rozpusty, zwięzły, a nie ciemny, prosty, a nie gminny. (zrobi się, co bęǳie można)

Artykuł . Każdy opis Pustelnika, czy to bęǳie powieść, czy obraz, ma nosić cechę
przysto ności. Prócz tego, musi koniecznie mieć sens moralny, aby czytelnik wieǳiał, co
czyta. Pustelnik nie bęǳie się saǳił, choćby ten sens nie był nowym, materia moralności,
ako na powszechnie sza, na barǳie też est wyczerpaną. Ale ednak uważać ma, aby rzecz,
o które nam powie, wystawiona była w ciekawym i interesować mogącym świetle. (zgoda)

Artykuł . Pustelnik bęǳie się starał, aby ego obrazy, gǳie tylko można, miały formę
dramatyczną, to est, swo ę²⁴ akc ę: a zatem wystawienie, intrygę i rozwiązanie. Żeby
ednym słowem były, gǳie można, miniaturami komedii. (zezwolono)

Artykuł . Pustelnik weźmie to sobie za prawidło, ażeby materiały ego, należące
nie ako do własności publiczne , były ściśle z prawdą historyczną zgodne. (słusznie)

Artykuł . Przeciwnie, gǳie iǳie o wzory pospolite, aby tylko były do prawdy podob-
ne i w obycza ach wieku koniecznie zmyślone być muszą. Tym końcem nie wolno est
Pustelnikowi kopiować tak zwanych oryginałów, tych biega ących miasta pomników,
które z inne uż strony ma ą swo ę głośność, ale brać e bęǳie w ogólnych przywarach
wieku i sam sobie tworzyć musi swo e wzory. (dobrze, niech i tak bęǳie)

Artykuł . Zważywszy, że publiczność warszawska, a nawet i kra owa, barǳie woli
śmiać się niżeli płakać, Pustelnik, ile możności tu i owǳie, powinien wesołe wmieszać
słówko: śmiech równie przy stole, ak w chorobie est na pierwszym do zdrowia począt-
kiem. Ma się zaś rozumieć samo przez się, że śmieszki Pustelnika nie będą naciągane
i trącić nie ma ą złym gustem. (co bęǳie można, to się dopełni)

Artykuł . Pustelnik nie bęǳie miał siebie za nieomylnego. W tym celu przy mować
winien od swoich czytelników uwagi do sprostowania błędów lub nad wystawieniem
rzeczy w nowe i lepsze postaci, a z treści tych uwag układać ma przy końcu kwartału
korespondenc ę listów akoby do siebie pisanych, z wyznaniem gǳie bęǳie potrzeba: mea
culpa, mea maxima culpa²⁵. (zezwolono i chętnie)

Artykuł: . A gdy Pustelnik, wskazanym sobie idąc torem, dotrwa do końca w za-
mierzonym ǳiele i ciągle bawić bęǳie wybornie sze i mnie wyborne towarzystwa…

W tym mie scu, niosąc wzrok za moim sekretarzem, który w górę poglądał, po-
strzegłem u wierzchu rotondy, z które spadało na salę światło, imiona ponad gzymsem:

²⁴swoję (daw. forma) — ǳiś: swo ą. [przypis edytorski]
²⁵mea culpa, mea maxima culpa (…) — mo a wina, mo a barǳo wielka wina. [przypis edytorski]
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Teoasta²⁶, Adissona²⁷, Steela²⁸, Lebruyera, Jouy²⁹, Cervantesa³⁰, Krasickiego³¹, a nawet
mięǳy innymi eszcze młode i nadobne Malwiny³².

Uczucie żywe, akiego wtenczas doznałem, przebuǳiło mnie i nie wiem, co się z umo-
wą stało; lecz prosiłbym czytelników „Gazety Warszawskie ”, aby mi donieśli, gǳie stoi³³
sekretarz ich towarzystwa, bo chciałbym odebrać mó egzemplarz paktów i podpisać du-
plikat, który podług wszelkiego podobieństwa zostanie się w archiwum zgromaǳenia.

²⁶Teofrast z Eresos (ok. – p.n.e.) — uczony i filozof grecki, uczeń Arystotelesa, potem ego następ-
ca w szkole perypatetyków; prowaǳił rozważania etyczne i charakterologiczne (w Charakterach przedstawił
 portretów literackich przedstawia ących typowe wady luǳkie); uznawany też za „o ca” botaniki. [przypis
edytorski]

²⁷Addison, Joseph (–) — angielski dramaturg, publicysta i polityk; pionier nowożytnego ǳienni-
karstwa: w  założył z Richardem Steelem ǳiennik „The Spectator”, na ważnie sze czasopismo angielskiego
oświecenia. [przypis edytorski]

²⁸Steele, Richard (–) — irlanǳki pisarz oświeceniowy, dramaturg i polityk; w  założył z Josephem
Addisonem ǳiennik „The Spectator”. [przypis edytorski]

²⁹Jouy, właśc. Victor-Joseph Étienne (–) — . dramaturg (na słynnie sza ego tragedia, Sylla wysta-
wiona w  r. zawǳięczała swó triumf grze aktorskie Talmy, który oparł koncepc ę swe roli na zachowaniach
Napoleona), autor librett do oper, m.in. La Vestale („Westalka” ) i Fernand Cortez () Spontiniego;
Les Abencérages („Abenceragowie” ) Cherubiniego czy Moïse et Pharaon („Mo żesz i Faraon” ) Rossi-
niego; od  do  r. publikował cotygodniowe satyryczne szkice o życiu coǳiennym Paryżan w „Gazette
de France” pod wspólnym tytułemL’Ermite de la Chaussée d’Antin, ou observations sur les moeurs et les usages
français au commencement du xixe siècle („Pustelnik z Chaussée d’Antin albo obserwac e obycza ów ancuskich
początku wieku XIX”). Wcześnie szą karierę wo skową porzucił dla literackie , poślubił córkę powieściopisarki
Lady Mary Hamilton. Znany ako Étienne de Jouy. [przypis edytorski]

³⁰Cervantes, Miguel de (–) — hiszpański pisarz renesansowy, autor słynne powieści Przemyślny
szlachcic Don Kichote z Manczy (). [przypis edytorski]

³¹Krasicki, Ignacy (–) — biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński, redaktor „Monitora”, wszech-
stronny autor oświeceniowy: poematów heroikomicznych, ba ek, satyr, komedii, powiastek filozoficznych, en-
cyklopedii, a także pierwsze polskie powieści (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki z  roku). [przypis
edytorski]

³²Malwina — choǳi o Marię Wirtemberską (–), córkę Adama Kazimierza i Izabeli z Flamingów
Czartoryskich, autorkę powieści Malwina, czyli domyślność serca, wyd. w  w Warszawie. [przypis edytorski]

³³stoi — tu: mieszka, stac onu e, ma swą sieǳibę. [przypis edytorski]
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