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W s t ę p

W  zbiorach warszawskiej rodziny zachował się na prze
kór wojnom i pożogom brulion w zielonej miękkiej 
oprawie przełożony wyblakłą wstążką. Brulion ten, 
a także dwie francuskie książki szkolne z podpisem 
uczennicy trzeciej klasy —  to jedyne pamiątki po 
zmarłej przedwcześnie młodej warszawiance, Kazimie
rze Paulinie Rogowskiej. Nie zachowało się bodaj żadne 
z jej zdjęć, choć kilkakrotnie odwiedzała pracownie 
znanych warszawskich fotografów. Urodziła się w War
szawie 17 kwietnia 1843, a zmarła tamże 17 grudnia 
I 8641. Pochowano ją w dniach narodowej klęski na 
cmentarzu Powązkowskim w pobliżu katakumb (kw. 4, 
rz. 6). Dobrze zachowany, niepaginowany brulion za
wiera niesystematycznie dokonywane, opatrzone data
mi zapiski 1 refleksje z jej krótkiego życia, które —  jak 
przekazała tradycja rodzinna —  przerwał grasujący 
w owym czasie tyfus.

Pierwszy zapis pamiętnika nosi datę I grudnia l8 6 l ,  
ostatni zaś —  10 kwietnia 186 3, w istocie jednak 
autorka cofa się do wcześniejszych lat swego życia. 
Właściwy pamiętnik poprzedza dedykacja—przesła
nie, skierowane do „drogiej przyjaciółki”, o której 
autorka pisze, że „wiele lat spędziłyśmy razem, wiele

1 Akt chrztu z parafii archikatedralnej Iw. Jana Chrzciciela w Warsza
wie, nr 302, rok 1844. Akt zgonu z parafii archikatedralnej Iw. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, nr 574, rok 1864.
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6 Wstęp

Emilia Łucja z Lentzów Rogowska —  matka autorki pamiętnika 
(zbiory rodzinne)
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Wstęp 7

blisko mieszkając” i do której zwraca się jako do tej, 
która „w czasie ostatniej bytności w Warszawie otwo
rzyłaś mi swe serce, z ufnością powierzyłaś mi swe 
myśli i marzenia lat dziewiczych”. Pamiętnik, opisujący 
wydarzenia po rozstaniu się dziewcząt, ma być swego 
rodzaju rewanżem zaufania i potwierdzeniem nadal 
trwającej czułej przyjaźni. Również w głównym tek
ście pamiętnika spotykamy wezwania do „drogiej 
przyjaciółki", ale nie jest ona wymieniona ani z imie
nia, ani nazwiska, co może nawet rodzić podejrzenie 
co do je j realnego istnienia. Możemy jednak przyjąć, że 
istniała w rzeczywistości (dziewczynki w tym czasie 
miała dzielić od siebie przestrzeń kilku mil), że była 
towarzyszką dziecięcych zabaw w którymś z majątków 
ziemskich w Radomskiem lub w Warszawie, powier- 
niczką spragnionej towarzystwa rówieśników i przyjaź
ni dziewczyny.

Kazimiera Paulina Rogowska spędziła dzieciństwo 
w okolicach Zwolenia, w majątku swego ojca —  Pisko- 
rowie, a warszawianką była w ciągu kilku pierwszych lat 
życia, a także później, gdy owdowiała matka musiała 
sprzedać pozostałą po mężu schedę i wraz z czterema 
córkami powrócić do Warszawy, gdzie mogła się skrom
nie utrzymać z nieregularnie otrzymywanych procen
tów i dzięki niewielkiej pomocy mieszkających tam 
zamożniejszych krewnych. O tej przeprowadzce, która 
otwierała nowy rozdział w życiu całej rodziny, mówi 
autorka na wstępie pamiętnika. Ojcem Kazimiery był 
Dominik Wawrzyniec (Laurenty) Rogowski, urodzony 
w Zędzianach (sic) koło Tykocina, 5 sierpnia 1807, 
jako syn Jakuba i Antoniny z Rogowskich, zmarły 
7 września l8 5 6 2, pochowany w Radomiu, właściciel 
majątku Piskorów, „który chłopów miejscowych uko
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8 Wstęp

chał jak własne dzieci". Matka Emilia Łucja, córka 
Jakuba i Małgorzaty z Paszkowskich, pochodziła ze 
znanej warszawskiej rodziny Lentzów (później spol
szczonych na Lenców), zapisanej w polskiej kulturze 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Urodziła cztery 
córki: Zdzisławę (zamężną za Adamem Lipskim), Ka
zimierę Paulinę (autorkę pamiętnika), Teodozję (za
mężną za Władysławem Zebrowskim) oraz Apolonię 
(zamężną za Ignacym Tryjarskim). U kresu swego życia 
mieszkała pod opieką najmłodszej córki Apolonii 
i zmarła w Goworowie koło Ostrołęki, I 3 marca 1897, 
w wieku 73 lat2 3.

Emilia Rogowska przeniosła się po śmierci męża 
z Piskorowa do Warszawy we wrześniu 18 58, po decy
zji rady familijnej i sprzedaży majątku. Rodzina za
mieszkała przy ulicy Świętokrzyskiej, w domu miesz
czącym skromne, wcześniej juz przez warszawskich 
krewnych wynajęte mieszkanko (po pewnym czasie 
przeniesiono się na Leszno, a potem na Krakowskie 
Przedmieście do domu Dobrycza). Opuszczenie Pis
korowa stanowiło nobilitację, a dla trzech sióstr począ
tek systematycznej nauki na pensji (na wsi uczyła 
dziewczęta guwernantka, pani Gorajska). Autorka pa
miętnika poznała kilka ówczesnych pensji: pani Elendi
ger, na placu Dzieciątka Jezus, a następnie pani Kurha-

2 Akt chrztu Dominika Wawrzyńca (Laurentego) Rogowskiego w: Li
ber Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Tykotensis za l8 0 7  r. 
Akt zgonu z rzymskokatolickiej parafii św Jana w Radomiu, nr 524 
za rok I 856.
3 W  kościele parafialnym w Goworowie znajduje się jej tablica epita- 
fijna, a na cmentarzu grób, w którym spoczywa ze swym zięciem 
Ignacym Tryjarskim, farmaceutą, właścicielem apteki.
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Wstęp 9

nowicz, którą wkrótce zastąpiła pani Bronisława Bogu- 
ska (później żona profesora szkół warszawskich Wła
dysława Skłodowskiego i matka sławnej Marii). Trzecią 
była pensja pani Conradi na Lesznie.

Ukazane obrazki z życia szkolnego godne są zapew
ne uwagi historyka szkół warszawskich. Kazimiera nie 
należała do uczennic wyróżniających się, wyprzedzały 
ją bardziej obyte i wdrożone do systematycznej nauki 
warszawianki, ale obdarzona umiejętnością wnikliwej 
obserwacji, rezolutnością i zaradnością dawała sobie 
z nauką nieźle radę, a nawet pomagała koleżankom. Co 
do cech charakteru, to na uwagę zasługuje szlachetność 
tej młodej dziewczyny, która zdobywa się na (z dzisiej
szej perspektywy masochistyczny) gest stłumienia 
własnego głębokiego uczucia na korzyść rywalki kocha
jącej tego samego chłopca, a także patriotyzm i szczera 
pobożność. Intymne zwierzenia autorki pełne są żalów 
na przeciwności życia (dokuczająca bieda, nieudani —  
rzeczywiści czy wyimaginowani —  epuzerzy), dziew- 
czyńskich egzaltacji, modlitewnych westchnień, mniej 
lub bardziej dotkliwych uszczypliwości, a także różne
go rodzaju plotek.

Obok migawek z pensjonarskiego światka znajduje
my wstrząsające echa historycznych chwil, jakie w owym 
czasie przeżywała Warszawa i cały naród. Idzie tu prze
cież o okres bezpośrednio poprzedzający wybuch po
wstania, a obejmujący także początkowy okres walk. 
Jakkolwiek przez młodą autorkę bezpośrednio prze
żyte lub tylko zasłyszane sceny demonstracji patrio
tycznych na Lesznie, represje ze strony władz carskich, 
przebieg branki czy echa walk oddziałów powstańczych
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10 Wstęp

na prowincji nie mogą istotnie pogłębić naszej dotych
czasowej wiedzy historycznej, to jednak autentyczność 
przekazu połączona z bystrością obserwacji i niewąt
pliwą prawdomównością autorki sprawiają, że jej opisy 
można uznać za nowe przyczynki do obrazu nastrojów 
ludności Warszawy w dobie przedpowstamowej i po 
wybuchu powstania. Kazimiera Rogowska wspomina 
o wywózce młodzieży 19 stycznia 1862 („Bardzo wie
le osób odprowadzało ich do Miłosny. Wielu Żydów 
okazywało serdeczne współczucie dla braci rodaków”); 
wywiezieniu księdza Białobrzeskiego („błogosławił po 
drodze kobiety”); masowych aresztowaniach („Co- 
dzień do widzenia jest b. dużo osób w Cytadeli, wśród 
20—stopniowego mrozu biedne kobiety marzną pod 
kratą, by się widzieć z ukochanymi osobami"); „wsy
pie w Komisji Skarbu, gdzie u aplikantów znaleziono 
300 egzemplarzy tajnej „Strażnicy”; przyjeździe arcy
biskupa Felińskiego, który w katedrze prosił o nieśpie- 
wame Boże, cos Polskę, czym wywołał oburzenie zebra
nych; rewizjach domowych („szukają po szatach”, „tłu
my uciekają na wieś, do lasów”); pojawieniu się „nieja
kiego Langiewicza” i in.

W  przygotowaniach do zrywu narodowego i pomo
cy żołnierzom także siostry Rogowskie me pozostają 
bierne: szyją koszule, przygotowują opatrunki, a w pra
cy wyróżnia się pilnością jedenastoletnia Apolonia 
(„Połcia cały dzień skubie”).

Do najciekawszych epizodów należy odwiedzenie 
w więzieniu ciotecznego brata, a zarazem sympatii au
torki, Marcelego Kiczorowskiego, młodego konspira-
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Wstęp 11

tora, studenta Akademii Medyko—Chirurgicznej, are
sztowanego wraz z grupą rówieśników, osadzonego 
w Cytadeli, a następnie w twierdzy modlińskiej.

W  tym miejscu dochodzimy do głównego wątku 
pamiętnika, a zarazem najskrytszych uczuć autorki, 
która zapewnia, że „nie dopuści by (to) kiedykolwiek 
przez kogo czytanym było” i błaga przyjaciółkę o zacho
wanie tajemnicy. Łatwo odkryć pobudkę tych zaklęć —  
chodzi oczywiście o skrywane uczucie, o pierwszą, na wpół 
siostrzaną miłość, którą autorka darzy wspomnianego 
ośmioklasistę, a potem studenta Marcelego.

Obok warstwy intymno—psychologicznej i history
czno—informacyjnej posiada pamiętnik—  na co zwró
cił uwagę prof. K. Dunin—Wąsowicz —  godną podkreś
lenia warstwę obyczajową. W  pamiętniku spotykamy 
sporo nazwisk krewnych oraz znajomych pani i panien 
Rogowskich —  zarówno ziemian, jak i mieszkańców 
Warszawy: trzy siostry Dębskie, Kubarscy, Kukszowie, 
Kuszllowie, Lentzowie, Lipscy, Lisieccy, Maliszewscy, 
Pasiorowscy, Wybranowska, Lenczewski, Szpakowski, 
Zieliński, dziewięćdziesięcioletnia majorowa Sell, 
właściciele sklepów i zakładów, np. fotografowie Con- 
radi i Mieczkowski, Reslerowie na Elektoralnej i in.

Zapiski z małego światka warszawskiej pensjonarki 
składają się na całkiem panoramiczny obraz środowiska 
społecznego ówczesnej Warszawy.

Bowiem rodzina pań Rogowskich, wracając do sto
licy, znalazła się jakby na pograniczu różnych warstw 
społecznych i grup majątkowych, poczynając od boga
tej finansjery, fabrykantów, kupców, wzbogaconych rze
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12 Wstęp

mieślników, aż po lekarzy, urzędników, studentów, ucz
niów i miejską biedotę. Główne otoczenie dla pań Ro
gowskich stanowiły odtąd bogate, właśnie w tym czasie 
wchodzące w krewniacze związki rodziny Konstantego 
Lentza i Wojciecha Kubarskiego. Pierwszy miał hurto
wy skład herbaty, handlował drewnem, a na rogu Sena
torskiej i Miodowej prowadził świetnie zaopatrzony 
magazyn z tkaninami, sprzętami domowymi itd., miał 
też kilka posesji (placów), co w sumie gwarantowało 
mu wysoką pozycję wśród bogatego mieszczaństwa 
i poważne dochody. Poślubienie Bronisławy Kubarskiej 
było umocnieniem jego pozycji finansowej, bowiem 
teść, Wojciech Kubarski —  flisak, kupiec drewna i właś
ciciel przystani nad Wisłą oraz szeregu nieruchomości 

-  był wprawdzie człowiekiem prostym, ale bardzo 
zamożnym (mieszkanie we własnej kamienicy na Kra
kowskim Przedmieściu, powóz, stroje itp.). Jakkolwiek 
obie te rodziny stanowiły dla pań Rogowskich najbliż
szych krewnych, to jednak przyjmowanie od nich po
mocy łączyło się często z poczuciem upokorzenia. Stąd 
też często pojawiający się na kartach pamiętnika per
manentny stan niedostatku, który był zresztą dość 
względny, skoro na nowo przybyłe czekała w wynajętym 
mieszkaniu służąca, a rodzina wkrótce abonowała cza
sopismo, przyjmowała gości itp.

Jednak o wiele bardziej swobodnie rodzina czuła się 
w gronie osób z innych kręgów społecznych, a jej zna
jomi i przyjaciele pochodzili z różnych środowisk 
i grup majątkowych. Ojcem Marcelego, głównego bo
hatera pamiętnika, był lekarz warszawski, magister me
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Wstęp 13

dycyny i chirurgii Piocr Kiczorowski, pojawiają, się tak
że nazwiska innych warszawskich lekarzy —  dr. medy
cyny Walentego Olbratowicza i dr. Malcza, koleżanką 
autorki pamiętnika jest córka dr. Kleckiego z Pragi. 
Przyjaciele domu —  to Aleksander Zieliński, urzędnik 
Banku Polskiego, który w pewnym okresie założył ra
zem z żoną sklep z mydłem i świecami, Wawrzyniec 
Lenczewski —  młodszy adiunkt w Kancelarii Prokura
torii w Królestwie Polskim, Zofia Browarska —  guwer
nantka na pensji, pan Święcicki —  administrator Insty
tutu Wychowania Panien w Puławach, pani Zawadzka 
prowadząca restaurację itd. Młodzi ludzie albo korzy
stają z pomocy rodziny, albo próbują zarabiać na własne 
potrzeby, tak więc Ignacy Niewęgłowski jest subiektem, 
sama autorka pamiętnika wyrabia kołnierzyki, a tak
że pisze powiastkę dla czytelni, chcąc nieco więcej 
zarobić.

Wszyscy ci ludzie o tak różnych profesjach i pozycji 
majątkowej utrzymują z rodziną Rogowskich kontakty 
głównie na gruncie towarzyskim. Mimo trudnych czasów 
i bulwersujących, tragicznych wydarzeń politycznych, 
mieszkańcy Warszawy składają sobie liczne wizyty — 
często w poszukiwaniu kandydatów i kandydatek na 
mężów i żony, także z okazji imienin i urodzin, trady
cyjnych świąt. Odbywają się śluby, wesela, chrzciny, 
zamawia się nabożeństwa zwykle i patriotyczne, kwit
nie wszelkiego rodzaju plotka, interesujące są opisy 
ślubów i wesel, zwłaszcza Konstantego Lentza (senio
ra), wuja autorki, z Bronisławą Kubarską, jesienią 185 8. 
Ta właśnie para miała czterech synów, których zwla-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



14 Wstęp

szcza dwóch zachowała pamięć pokolenia: wybitnego 
malarza Stanisława, dyrektora Warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, i Konstantego (juniora), prawnika, 
szefa Kancelarii Cywilnej prezydenta Stanisława Woj
ciechowskiego przed zamachem majowym.

Wszystko to składa się na całkiem różnorodny (mi
mo żalów autorki pamiętnika na monotonię i nudę) 
obraz życia miasta w okresie przedpowstaniowym. Jest 
zarazem —  by zacytować uwagę znawcy epoki, prok 
W  Sliwowskiej —  „świadectwem tego, że życie w sy
tuacjach wyjątkowych —  powstania, okupacji, zesłania 
hd. —  toczy się swoim trybem, że to historycy zmie
niają w swych monografiach proporcje, wybiórczo trak
tują podejmowany wycinek czasu, pomijając często to, 
co me pasuje do ich wizji wydarzeń".

Pomiędzy relacjami dotyczącymi końca listopada 
18 6 1 („pierwsza manifestacja") a początkiem 1862 
autorka pozostawiła czternaście kartek nie zapisanych, 
niewątpliwie z zamiarem późniejszego ich zapełnienia, 
czego jednak nie zrobiła. Czy przyczyną był zwykły 
brak czasu, natłok wydarzeń, niechęć do zbyt intym
nych zwierzeń czy wreszcie względy konspiracji, obawa, 
by nie zaszkodzić Marcelemu lub innym osobom —  
trudno ustalić.

Skromny pamiętnik Kazi Rogowskiej, który z pew
nością nie był przeznaczony do druku, ma urok babci
nego kuferka i wstążki dawanej idącemu do boju, 
a prócz szeptów i westchnień zawiera trzeźwe opisy 
i spostrzeżenia młodej dziewczyny. Warto posłuchać, 
co przyjaciółce i nam ma ona do opowiedzenia.
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N OTA WYDAWNICZA

Rękopis pamiętnika stanowi dziewięćdziesięciokartko- 
wy, niepaginowany brulion w miękkiej zielonej okładce, 
w którym tylko 13 I stronic jest zapisanych jednolitym, 
drobnym, starannym pismem przy użyciu czarnego, 
dziś wyblakłego atramentu. Cały tekst jest napisany 
jedną ręką, nielicznych poprawek autorskich dokonano 
również czarnym atramentem. W  tekście widoczne są 
wyraźnie także poprawki późniejsze, nieautorskie, na
niesione niebieskim, czerwonym lub czarnym ołów
kiem. Są one również nieliczne i dotyczą drobnych 
uchybień formalnych i stylistycznych —  skreśleń, wy
odrębniania krótszych zdań, zamiany wyrazów (np. 
„żadna” na „każda”, „nędza” na „bieda”, „postanowie
nie” na „wyobrażenie”), użycia wielkich liter (np. „ro
dzice” na „Rodzice”). Starano się zasygnalizować tę 
grupę poprawek (pochodzących albo od matki autorki, 
albo od którejś z jej sióstr), a także ingerencje redak
torskie w przypisach zaznaczonych gwiazdkami, 
a zmienione wyrazy napisano kursywą.

Co do form językowych, to zgodnie z obowiązującą 
praktyką uwspółcześniono gramatykę, ortografię, in
terpunkcję, usunięto zdwojenia spółgłosek, pozosta
wiając je jednak w imieniu Marcelli, które właśnie w tej 
formie mogło się autorce pamiętnika wydać ładniejsze 
lub dostojniej brzmiące.

Zachowano także formy związane z ówczesną wy
mową i dziś stosunkowo mniej rażące w rodzaju: od-
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Nota wydawnicza 17

powiedzie, mięszać, prześliśmy, zrucić, tłomaczenie 
i inne, jak również ówczesną liczbę mnogą w rodzaju 
bukieta, niektóre odmienności rodzaju gramatycznego 
oraz składniowe, a także ówczesny, warszawski zwyczaj 
zapisu: S“  Krzyska [Świętokrzyska], Śgo Jana.

Najbliższych krewnych autorki obdarzono konse
kwentnie wielkimi literami, a postać rossianic, w której 
to formie autorka pragnęła zawrzeć całą pogardę i nie
nawiść do wrogów, zastąpiono formą Rosjanie.
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P r z e s ł a n ie

Dawno już bardzo obiecałam Ci, moja droga, opowie
dzieć wszystko, co się dotyczy mnie i całej naszej ro
dźmy, od czasu zamieszkania naszego w Warszawie, 
lecz dotąd nie mogłam tego uczynić, chodząc na pensyą 
tyle miałam zawsze zajęcia, że niepodobna było znaleźć 
chwilę, którą by można poświęcić temu że tak powiem 
pamiętnikowi, a potem chociaż skończyłam już nauki, 
choroba, różne przykrości nie pozwoliły mi zająć się 
pisaniem. Dzisiaj gdy to już wszystko powoli mijać 
zaczyna, gdy już mam więcej czasu, zabieram się do tej 
pracy, choć rzeczywiście nie wiem, czy jej wydołam, ale 
Ty moja droga przyjaciółko, wybaczysz mojej nieudol
ności, wybaczysz, że niejedna rzecz pod napływem 
uczuć pisania, nie będzie wyrażoną podług chęci. 
Z tych to notatek przekonasz się, jak pozory po więk
szej części łudzą, bo w mojej twarzy zawsze wesołej, 
zawsze uśmiechniętej, me mogłaś sądzić inaczej jak 
tylko że jest wiernym duszy obrazem, gdy tymczasem 
zupełnie inaczej było, nieraz uśmiech na twarzy zdra
dzał moralne serca cierpienie. Nie opisuję Ci życia 
mego od chwili, gdy go zapamiętam, znasz je dobrze, 
wiele lat spędziłyśmy razem, wiele blisko mieszkając, 
kreślę Ci tylko w krótkości lata spędzone w Warszawie, 
tych nie znasz, i ręczę, że nie bez ciekawości czytać 
będziesz. Długo wprawdzie namyślałam się, czy wyja
wić Ci niejedną najskrytszą serca tajemnicę, której 
nigdy nikomu nie wyjawiłam, lecz w czasie ostatniej
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Przesłanie 19

bytności w Warszawie otworzyłaś mi swe serce, z ufno
ścią. powierzyłaś mi myśli i marzenia lat dziewiczych, 
że od tej chwili zaczęłam myśleć, by w równy sposób 
opowiedzić Ci moje i znajdziesz je wiernie skreślone 
w dalszym ciągu tej książki. Powierzam Ci ją z ufno
ścią, z przekonaniem, że nie zdradzisz Tej, która rów
nież i Twoją zachowa zawsze w sercu, ale i w tajemnicy. 
Nie złamie danego słowa.

Twoja przyjaciółka
K.
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P a m ię t n ik

Pierwszego grudnia 1861 roku
Gdy po śmierci Ojca rada familijna sprzedała wieś 
naszą Piskorów1, sprzedano zarazem wszystko pozo
stałe, opiekun2 i Mama uradzili, by na stałe mieszkanie 
przenieść się do Warszawy i blisko krewnych skromnie, 
ale spokojnie pędzić życie. Łatwo można sobie wyobra
zić, jak myśl ta cieszyła mnie, która przez lat trzynaście 
(przez które mieszkałyśmy na wsi) nie była jak raz tylko 
w Warszawie, wystawiałam ją sobie tak piękną, tak przy
jemną, marzyłam tylko prawie o niej; byłabym rada 
lotem ptaka przebyć przestrzeń dzielącą mnie od War
szawy, bo na wsi nie bywałyśmy prawie nigdzie, Mama 
zajęta gospodarstwem, kłopotami, nie zawierała żad
nych znajomości, u nas oprócz kilku bliższych znajo
mych nikt nie bywał, a w Warszawie mieszka Wuj, mie

1 Wieś i folwark w byłym powiecie kozienickim, gminie Góra Puław
ska, parafia Góra Jaroszyńska. W  1827 r. było tam 6 domów i 90 mie
szkańców W I 87 I r. folwark Piskorów liczył 697 mórg (Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1887, 
t. VIII, s. 2 29). Nie wiadomo, kiedy i od kogo (może od Lipskich?) 
Dominik Wawrzyniec Rogowski nabył Piskorów, w którym gospoda
rzył do śmierci w I 856 r. Kraina dzieciństwa autorki pamiętnika i jej 
sióstr.
2 Ludwik Lipski, opiekun prawny wdowy Emilii z Lentzów Rogow
skiej i jej córek. Był bratem Adama, stryjem Stefana, Wiktora i Marii. 
Zona jego miała na imię Wanda. Byli bezdzietni. Por. przyp. I 3.
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Pamiętnik 21

szkają. nasze cioteczne siostry i brat3, czyż życie z nie
mi i do tego w stolicy nie będzie weselsze od wiejskie-

3 Chodzi o Marcelego Kiczorowskiego, brata ciotecznego, a jedno
cześnie ukochanego autorki. Ur. 9 stycznia 1841 w Warszawie, syn dr. 
med. Piotra Kiczorowskiego i Ewy Anieli z Wiśniewskich (świadec
two chrztu świętego parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, 
nr aktu 25, rok 1845)- Miał dwie siostry: Leokadię i Anielę. Utalen
towany malarsko. Po skończeniu gimnazjum wstąpił do Akademii 
Medyko—Chirurgicznej w Warszawie. Wraz z kolegami brał udział 
w patriotycznych demonstracjach młodzieży przeciw władzy carskiej. 
Został aresztowany i skazany na więzienie w twierdzy modlińskiej. 
„Lista osób skazanych po ogłoszeniu stanu wojennego, za podburza
jące działania przeciwko Rządowi i za udział w rozruchach politycz
nych do I 5 (27) stycznia I 862 roku, z wyłączeniem tych, o których 
poprzednio było juz ogłoszone” zawiera pod nr 118 w punkcie VI: 
„Skazani na areszt w twierdzach, więzieniach i odwachach, za podbu
rzające czyny przeciw Rządowi, śpiewanie hymnów rewolucyjnych 
i nieuległośc Władzom” zapis: „Kiczorowski Marceli, b. student uni
wersytetu peterburgskiego na trzy miesiące” (Dziennik Powszechny” 
z 15 lutego 1862, s. I ) .  Studiował medycynę —  zapewne za 
przykładem ojca, a także zachętą szwagra —  ale tylko jeden rok, 
następnie (wobec zakazów politycznych) przeniósł się na studia 
prawnicze w Petersburgu. Matka Marcelego, Ewa Aniela z Wiśniew
skich (ur. I 814), zm. w 1848, a sierotami opiekowała się pani Wybra- 
nowska. Rodzina mieszkała przy Krakowskim Przedmieściu, nr hip. 
371 . Po śmierci dr. Kiczorowskiego ( i  8 5 8) Marceli mieszkał przy ul. 
Świętokrzyskiej, a także u starszej siostry i szwagra (A. i J. Szpakows- 
cy, Chmielna 9). Po upadku powstania i w kilka lat po śmierci Kazi
miery Rogowskiej Marceli poślubił Teodorę Krajewską, z którą miał 
dwóch synów. Choroby (zapewne epidemie popowstaniowe) wyni
szczyły w krótkim czasie całą rodzinę: 23 marca umarł półroczny 
synek Michaś, 23 kwietnia umarł sam Marceli, a 28 maja 1869 Teodora. 
W  nekrologu Marcelego napisano: „po długiej i ciężkiej chorobie”, 
zawiadamiała „żona z synem”, a o śmierci Teodor)/ —  „matka z nie
letnim synem”. Nieznane są losy tego jedynego potomka Marcelego 
Kiczorowskiego. Grób rodzinny Kiczorowskich zachował się na cmen
tarzu Powązkowskim (kw. 15 6, rz. 2).
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22 Pamiętnik

Krakowskie Przedmieście z widokiem na plac Zamkowy 
w połowie X IX  w. (zbiory specjalne BN)

go? Takie i tym podobne myśli zajmowały mnie na jakiś 
czas przed odjazdem. Ale gdy ta [chwila] nadeszła, 
sama nie sądziłam, by była tak przykrą, gdy konie 
gotowe do odjazdu stały przed gankiem, gdy przyszło 
raz jeszcze, może już setny, pożegnać każdy kącik 
rodzinnej wioski, gdy włościanie z całej wsi przyszli nas 
pożegnać, na myśl, że to pewno ostatni raz widzimy tę 
ziemię, na której tyle szczęśliwych dziecinnych lat 
ubiegło, tych ludzi, których śp. nieboszczyk Ojciec 
ukochał jak własne dzieci, łzy strumieniem trysnęły 
z mych oczu, boleść ścisnęła serce, długo czułe trwały 
pożegnania, wreszcie wziąwszy garść ziemi, po której 
wesoła, dziecko jeszcze, biegałam, wsiadłam prędko do 
powozu, by jak można najmniej oddawać się boleści, 
konie ruszyły i wkrótce wszystko znikło z oczu i dwo
rek nasz ulubiony, i drzewa te zielone, okopcone komi
ny wiejskich chatek i wszystko co było nam drogie. 
Podróż siedmiomilową do Radomia przebyliśmy te
goż dnia, stanąwszy wieczorem w hotelu, zmęczone
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Pamiętnik 23

drogą, wrażeniami dnia całego nie wychodziłyśmy ni
gdzie, nazajutrz rano pożegnawszy resztę znajomych, 
pojechałyśmy na cmentarz pożegnać mogiłę drogiego 
Ojca, nie potrzebuję opisywać Ci boleści, jakiej dozna
łam znajdując się raz ostatni na mogile zamykającej 
drogie szczątki. Pomodliwszy się parę godzin, wróciły
śmy do miasta i w godzinę później powóz nasz zaprzę
żony parą dość lichych koni, powożony przez Żyda 
furmana toczył się zwolna traktem prowadzącym do 
Warszawy. Gdy już znikły z mych oczu mury Radomia, 
ostatniego znanego mi miasta, zaczęłam zapominać 
o wszystkiem, myśl o Warszawie coraz mocniej zajmo
wać mię zaczynała i na próżno starałabym się opisać Ci 
myśli i marzenia, które co chwila to inne przebiegały 
w mej głowie im bliżej zbliżaliśmy się [do] upragnionej 
Warszawy. Wreszcie po dwóch dniach podróży wjecha
liśmy w Jerozolimskie aleje: serce biło mi gwałtownie, 
pragnęłam jak najprędzej ujrzeć drogie mi osoby, a tu 
konie wleką się powoli. Z ciekawością przypatrując się 
nieznanemu a pięknemu miastu, zajechaliśmy do mie
szkania, które dawno już wynajął kochany Marcelli. 
Mieszkanie to przy ulicy Sto Krzyskiej składało się 
z dwóch dość obszernych pokoików, trzeciej alkowy, 
która służyć miała za pokój sypialny, kuchni i spiżarni, 
zgodzona służąca czekała już w nowym mieszkaniu. 
Wszedłszy do pustego mieszkania zaledwie zdołałyśmy go 
obejrzeć, zrzucić podróżne ubranie, gdy dowiedziawszy 
się o naszym przyjeździe przyszła zaraz Łodzią4, Aniel

4 Leokadia Kaczorowska, córka Piotra i Ewy Anieli z Wiśniewskich, 
siostra Marcelego (o osiem lat młodsza) i Anieli, Ur, ok, 1848 (w ro
ku śmierci matki), zm, w Warszawie 17 października 1902, Mimo 
młodego wieku jeszcze przed zamązpójściem zajmowała dość samo-
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24 Pamiętnik

ka z Panią Wybranowską* 5, a w chwilę później p. Kubar- 
ska z córkami6. Zrazu nie poznałam ich, tak powyra- 
stały, szczególniej Natalcia: przed niedawnym jeszcze 
czasem widziałam Natalkę w krótkiej sukience, dzisiaj 
ona już dorosłą panną. Natalka wszedłszy rzuciła się 
w moje objęcia i długie serdeczne uściśnienie złączyło 
dwie przyjaciółki, gdyż trzeba Ci wiedzieć że Natalka 
była niby moją przyjaciółką, przynajmniej dawniej 
oświadczała się z najczulszą przyjaźnią i dzisiaj przy
witała mnie serdecznie. Po długich wzajemnych przy- 
witaniach, przystąpiono do opowiadań o mającym 
wkrótce nastąpić weselu Wuja7 z Brońcią, o przygoto

dzielną pozycję („Łodzią przestała bywać u Wujostwa i u pani Kubar- 
skiej, u nas zaś bywała bardzo rzadko”). Poślubiła Józefa Szpakow- 
skiego, miała przynajmniej jedno dziecko —  Marię, zamężną Pułja- 
nowską. Przed śmiercią, już jako wdowa, mieszkała przy ul. Zielnej, 
pochowana w grobie rodzinnym na Powązkach (kw. 15 6, rz. 2). Akt 
zgonu parafii Wszystkich Świętych w Warszawie nr 865 na rok 1902.
5 Nie znamy imienia pani Wybranowskiej. Była zapewne guwernantką 
i gospodynią (może daleką krewną?) osieroconych Kiczorowskich, 
zwłaszcza Anieli i Leokadii.
6 Maria Kubarska, żona Wojciecha, z zawodu flisaka, właściciela przy
stani nad Wisłą (w pobliżu obecnego mostu Poniatowskiego), kilku 
domów i placów (nr hip. 431, Krakowskie Przedmieście 47, nr hip. 
787, Elektoralna 25 i in.), z córkami Bronisławą i Anastazją Natalią. 
Bronisława (zm. 10 lutego 1916 w wieku 77  lat), jesienią 1858 
poślubiła Konstantego Lentza i miała z nim czterech synów. Pocho
wana na Powązkach w rodzinnym grobie Kubarskich. Anastazja Natalia 
Kubarska (zm. 1925), w pewnych okresach powiernica autorki pa
miętnika. Emilia Rogowska usiłowała doprowadzić do małżeństwa 
Anastazji Natalii z Ludwikiem Lipskim, ona jednak poślubiła inż. 
Wilhelma Kuksza. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w rodzin
nym grobie Kukszów (kw. 182, rz. 5, gr. 56).
7 Konstanty Lentz senior (ur. ok. 1828, zm. 16 stycznia 1878). Jego 
przodkowie osiedlić się mieli w Polsce ok. 1620. Był synem Jakuba
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waniu, jak można najprędzej, stroi potrzebnych, gdyż 
tylko kilka dni już zostawało do wesela, wreszcie o ume
blowaniu naszego mieszkania, kupieniu potrzebnych 
sprzętów na nowe gospodarstwo, i to jak najprędzej, bo 
przyjechawszy zastaliśmy tylko puste ściany. Ponieważ 
na Mamie ciążyły trudy zajęcia się urządzeniem domu, 
p. Kubarska przyjęła na siebie zajęcie się naszem ubra
niem na wesele, wszystko miało już być gotowe, gdy 
w dzień ślubu przyjdziemy się ubrać. Zabrała nas zaraz 
do siebie i dzień cały spędziłyśmy u nich, wkrótce zo
baczyłam i Marcelka, me uwierzysz z jaką niecierpliwo

Lentza, z zawodu stolarza, majstra tokarskiego, i Małgorzaty z Pasz
kowskich. Kupiec warszawski, który się dorobił znacznego majątku, 
był właścicielem hurtowni herbaty przy uł. Rymarskiej, Przewodnik 
warszawski informacyjno—adresowy na rok 1869, oprać. W  Dzierżanowski, 
R. I, Warszawa I 869, s. 263: „Herbaty (składy) Lentz Konstanty 
Senatorska 4 9 6 ”, s. 238: „Dystrybucje tabaczne Lentz Konstanty 
Senatorska 45 i ” (nr hip. 45 I odpowiadał 11 policyjnemu). Handlo
wał zapewne także drewnem, ale brak tu dokładniejszych danych. Miał 
także magazyn tkanin i sprzętów gospodarstwa domowego przy 
ul. Senatorskiej („wprost Miodowej” —  nr hip. 451, nr pol. I I ,  
wł. domu S. Wessel). Był bratem Emilii, matki autorki pamiętnika. 
Jesienią 185 8 poślubił Bronisławę Kubarską. Mieli czterech synów: 
Władysława (ur. ok. I 86O, zm. 19 czerwca 1937) prawnika adwokata, 
Zygmunta (5 grudnia 1863 — 23 października 1866) ,  zmarłego 
w dzieciństwie, Stanisława (1863 — 1920), znakomitego malarza, 
i Konstantego juniora (1867—1943), również prawnika, późniejszego 
szefa Kancelarii Cywilnej prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
(rękopis relacji m.in. dotyczącej zamachu majowego sporządzony 
przez Konstantego Lentza znajduje się w depozycie Ossolineum). 
Początkowo mieszkali zapewne przy ul. Źródłowej, następnie u te
ściów przy Krakowskim Przedmieściu nr 345 (p°r. przyp. 11). Zapi
ski w pamiętniku zdają się świadczyć, że Konstanty nie był zbyt skory 
do udzielania pomocy owdowiałej siostrze i siostrzenicom. Pochowa
ny w grobie rodzinnym na Powązkach.
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ścią oczekiwałam go, bo mając tylko jednego brata 
i jeszcze tak dobrego, jak me miałam go kochać, od 
czasu pobytu jego u nas na wsi poznałam zupełnie cały 
sposób myślenia Marcellego, widziałam jego prawdzi
wie braterskie do nas przywiązanie, i nic dziwnego, że 
go kochałam więcej niż siostry, zasługiwał na to, byłam 
dla mego najprzywiązańszą siostrą. Ponieważ w mie
szkaniu p. Kubarskich z powodu przygotowań do we
sela zupełna była rujnacja, na usilne prośby Lodzi, 
miałyśmy nocować u mej, dopóty mieszkanie nasze nie 
zaopatrzy się w potrzebne rzeczy. Tegoż dnia Natalcia 
wziąwszy mnie pod rękę poczęła opowiadać wiele o sta
raniu się Wuja o rękę Brońci, o strojach na toż [wesele], 
z radością pokazywała mi suknię, kwiaty i tysiące drob
nych ozdób, w których po raz pierwszy na tak licznem 
zgromadzeniu świetnie miała, opowiedziawszy już wszyst
kie szczegóły dotyczące się jej poczęła opowiadać coś 
o Marcelimi, o jego do mnie przywiązaniu, o jakiejś 
ładnej rzeczy, którą przygotował dla mnie na imie
niny, wszystko to tak dziwnie mieszało się w mojej 
głowie, tak szczególne myśli przebiegały mi przez 
głowę, że odurzona wrażeniami dnia całego, sama nie 
umiałam zdać sobie sprawy, co się ze mną dzieje. 
Przybywszy już dość późno do Lodzi, gdy ta zajęta 
była przygotowaniem dla nas łóżek, ja zbliżywszy się 
do szafki napełnionej książkami, zaczęłam je prze
glądać, gdy zbliżył się Marcelli, ofiarowując mi prze
śliczny necessaire, było to niewielkie pudełeczko, obite 
szafirowym aksamitem, na wierzchu z ładnym wido
kiem, w środku znajdował się cały przybór do roboty. 
Z radością przyjmując ten śliczny podarek podzięko-
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walam za niego kochanemu bratu. Marcelli powrócił do 
swego pokoju, pokazywał Mamie książki, rysunki, gdy 
mnie zawołano, aby obejrzeć jeden z jego rysunków. 
Przybiegłszy z ciekawością zaledwie rzuciłam okiem, 
poznałam, ze przedstawiał Piskorów, który Marcelli na 
usilne me prośby obiecał wyrysować jeszcze bawiąc 
u nas8. Powiadam Ci, moja droga, oddany tak natural
nie widok jego obudził we mnie znowu pamięć rodzin
nej wioski, na rysunku domek nasz skromny tak ładnie 
zrobiony, krzyż z darniową ławeczką, ogródek z kwiat
kami, pomiędzy któremi przechadzała się p. Gorajska, 
nasza guwernantka, nawet wiejskie chatki rozciągały 
się w dali9. Poznawszy go zaraz prosiłam Marcelka, by 
mi go darował, powiedział, że jeszcze nie wykończony, 
że go każe oprawić i tym sposobem nie wiem, dlaczego 
wymówił się, nie chciał mi go darować. Na drugi dzień 
zaraz Mama pojechawszy z panią Kubarską kupiła 
skromne mahoniowe mebelki do bawialnego pokoju, 
niektóre chociaż na początek potrzebne rzeczy do 
innych pokoi, trochę sprzętów kuchennych. Po sprze
daniu naszej wsi opiekun oddał pieniądze na procent,

8 W warszawskim mieszkaniu najmłodszej z sióstr Rogowskich, Apo
lonii ("Połci), a następnie u jednej z jej córek, Stanisławy Tryjarskiej, 
wisiał (do ok. 1956) mały obrazek przedstawiający dworek w Pisko- 
rowie, który bardzo przypominał opis zamieszczony w pamiętniku 
i był zapewne kopią obrazka namalowanego przez Marcelego Kaczo
rowskiego lub dziś juz nieistniejącej fotografii.
9 Na obrazku widać było otoczony drzewami dworek, konie i krowy 
oraz studnię z żurawiem. Koło studni można było dostrzec spaceru
jącą postać kobiecą. Miała to być zapewne guwernantka —  pani 
Gorajska. Chaty wiejskie były istotnie widoczne na dalszym planie, 
w znacznej odległości od dworku.
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28 Pamiętnik

którego było zaledwie cztery tysiące na rok, o[d] któ
rych p. Lipski otrącał sto złotych na kwartał a conto 
długu, który mama miała spłacać, by me rozrywać 
kapitału10. Przybywszy do Warszawy Mama miała tylko 
dziewięćset złotych, z tych trzeba było kupić meble, 
i tyle innych rzeczy nieodzownie potrzebnych w gos
podarstwie, zapłacić komorne, zapłacić służącą, i żyć 
cały kwartał, nie mówiąc nic, że trzeba i coś sprawić. Bo 
ubranie nasze jakkolwiek wystarczające na wieś, nie 
mogło być dostatecznem w Warszawie, potrzeba było 
sprawić zaraz suknie, salopy, okrycia i tysiące rzeczy, 
nie zbytkownych, ale koniecznie potrzebnych do co
dziennego użytku*. Łatwo się domyślisz, że tak mała 
suma nie byłaby może wystarczającą już po zupełnem 
zagospodarowaniu się, a cóż dopiero na sam początek, 
gdzie tyle rzeczy razem kupić trzeba było. Zaraz więc 
zaciągnęła Mama pożyczkę u p. Kubarskiej, którą miała 
potem spłacać, co kwartał po trochu. I prędzej niż się 
spodziewałam, bo w kilka dni, mieszkanie nasze zapeł
nione zostało, i przenieśliśmy się zupełnie.

Tymczasem nadszedł dzień wesela, p. Kubarscy zaj
mowali ładny lokal na Krakowskiem Przedmieściu11,

10 Sprawy pieniężne, zwłaszcza wśród ubożejącego ziemiaństwa, były 
zawsze delikatne, a w rodzinie Lipskich często stawały się powodem 
gwałtownych sporów.
* W rkpsie błąd: uczytku.
11 Był to dom oznaczony nr. hipotecznym 43 I, przy czym I piętro 
zajmował właściciel Dobrycz (patrz przyp. 12), drugie —  Kubarscy, 
trzecie zaś pozostawało puste. Możliwe zatem, że owe trzecie piętro 
zajęła Emilia Rogowska z córkami, po przeniesieniu się z Leszna. 
Zdaje się temu przeczyć fakt, że w akcie śmierci Kazimiery Rogowskiej 
podano jako miejsce zgonu Krakowskie Przedmieście 45 5 i 456 .
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wyniesiono wszystko z sali, postawiono ławki wybijane 
czerwonym aksamitem naokoło, jadalny przeznaczono 
dla mężczyzn, w sypialni urządzono stoliki do kart, 
mały panieński pokoik zamieniono na buduar, by damy 
miały gdzie poprawić toaletę. Na pierwszym piętrze, 
w mieszkaniu gospodarza p. Dobrycza12 urządzono 
stoły do kolacji. Na trzecim piętrze było próżne mie
szkanie, tam to wyniesiono łóżka, inne niepotrzebne

Sprawa identyfikacji domu (dziś odbudowanego i nadal liczącego trzy 
piętra) może budzić wątpliwości. Wg Przewodnika warszawskiego infor
macyjno—adresowego na rok /869, op. cit., s. 23 8, posiadłość na 
Krakowskim Przedmieściu nr 431 należała do Wojciecha Kubar- 
skiego i miała nr policyjny 4 7  (Kozia 16) ,  natomiast wg Księgi 
informacyjno—adresowej „Cała Warszawa”. Spis nieruchomości z podaniem 
N— rów policyjnych, hipotecznych oraz nazwisk właścicieli 1930 г. (Materiał 
uzyskany z Magistratu m. Warszawy), posiadłość nr hip. 43 I od
powiada numerowi policyjnemu 45 (właścicielem był już wtedy hr. 
Władysław Jezierski) .W  1870 przy Krakowskim Przedmieściu pod 
nr. 93 mieszkali: Konstanty Dobrycz, określony jako „właściciel 
domu” oraz Stefan Dobrycz, określony jako „obywatel”. W  1886 r. 
posesja o nr. hip. 445—456 i nr. policyjnym 93 otrzymała nowy nr 
policyjny 87. Po odbudowie w 1949 r. pojawił się nr. 87/89 
(Związek Literatów Polskich)
12 Stefan Dobrycz ( l 8 l 8 —l 8 8 l )  był nie tylko kupcem i właścicielem 
kamienicy, ale także działaczem niepodległościowym. Kierował 
wraz z K. Ruprechtem ( 1846) pracami tajnego Związku Demo
kratycznego. Aresztowany i osadzony w Cytadeli został następnie 
zesłany na dożywotnie roboty w kopalniach nerczyńskich. W ró
cił w 1858 lub I 859 i usunął się od wszelkich prac publicznych 
(wg Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, oprać. K. Dunin— 
—Wąsowicz, Warszawa 1963)* Patrz też hasło Dobrycz Stefan [w:] 
Polskim słowniku biograficznym, t. У  Kraków 1939—1946, s. 2 6 3. 
Trudno wykluczyć, że w tekście pamiętnika jest mowa o Konstantym 
Dobryczu, por. przyp. 11.
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sprzęty i tam miałyśmy się ubierać. Od rana przyszła 
fryzjerka, która miała dziesięć głów do uczesania. Ja 
czesałam się najpierw, nie ubierałam się jednak zaraz, 
by się nie pognieść, choć zaczęłyśmy się ubierać od rana, 
jednakże czasu nie było za wiele, po jednej ubierając się 
[s] chodziłyśmy do sali, chociaż najpierw prawie zaczę
łam się ubierać, ostatnia zeszłam, gdyż przy mojej sukni 
trzeba było jeszcze zrobić niektóre rzeczy.

Zdzisia13 miała na sobie suknię różową tarlatono- 
wą14, we włosach dwie róże, ja zaś i Teosia15 byłyśmy 
w białych skromnych sukienkach, bez kwiatów, nie będę 
Ci opisywać stroi reszty osób, już dzisiaj nie pamiętam 
ich dobrze. Gdy ostatnia weszłam do sali jeszcze niko

13 Zdzisława Gottfryda, najstarsza z sióstr Rogowskich, „słaba juz od 
paru lat na błędnicę”, ur, w Warszawie 8 listopada 1840, zm. w War
szawie 17 września 1893> miejsca zgonu i pochówka nie udało się 
ustalić. Po śmierci autorki pamiętnika poślubiła Adama Lipskiego, 
właściciela majątku Klikawa (koło Piskorowa), dymisjonowanego (być 
może w związku z powstaniem) oficera wojsk cesarsko—rosyjskich 
( 1864). Mieli dwóch synów; Wiktora, Stefana i córkę Marię, zamie
szkałych w Warszawie. Stefan Lipski był inżynierem, mieszkał na 
Pradze przy ul. Inżynierskiej, pracował w pobliskiej Naczelnej Dyrek
cji Kolei Państwowych. Zm. 5 stycznia 1944 i został pochowany 
w Górze Puławskiej, gdzie posiadał dom.
14 Uszytą z tarlatanu —  cienkiej, przejrzystej i rzadkiej tkaniny bawełnianej.
15 Teodozja Ludwika Rogowska (ur. w Warszawie 28 maja 1844), 
młodsza siostra autorki, zapewne dopiero po jej śmierci wyszła za mąż 
za Władysława Zebrowskiego; około 1903 r. mieszkała w Warszawie 
przy ul. Chmielnej 18. Jedna z jej córek —  Cecylia —  w 1903 r. 
poślubiła Mieczysława Buszkowskiego. Nagrobek na cmentarzu Po
wązkowskim (kw. 4, rz. 6) ma (odnowiony zapewne po drugiej wojnie 
światowej) napis wskazujący tylko imię i nazwisko zmarłej. Spoczywa 
razem z siostrą Kazimierą Pauliną.
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go nie było, Natalcia i Łodzią jako starsze druhny, my, 
Marcelli i domowi, byli to goście dotąd zebrani, Mar
celli ślicznie wyglądał, szczególniej mi się podobała 
jego głowa cała w drobne loczki. Jeszcze było wcześnie, 
gdy druhny zajęte były przyrządzaniem bukietów, ja 
usiadłszy w kąciku rozmyślałam, pierwszy raz na tak 
licznem zgromadzeniu, do tego weselu, tak mi się 
wydawało dziwnem, miałam dopiero 15 lat. Gdybym 
dotąd mieszkała w mieście i to w Warszawie, byłabym 
choć po małych wieczorkach przyzwyczajoną do więk
szego towarzystwa, dzisiejsze wesele me czyniłoby wra
żenia, ale ja wychowana w wiejskiem zaciszu, me bywa
jąc nigdzie, zajęta dotąd tylko nauką, nie miałam nawet 
pojęcia o podobnej zabawie i dlatego siedząc w kąciku 
myślałam, zdawało mi się, że bawić się będę wybornie, 
tańczyć na zabój, przed oczami przesuwały mi się roje 
eleganckiej warszawskiej młodzieży, widziałam ich tak 
grzecznemi, tak nadskakującemi dla dam. Wreszcie za
jechał pan młody, szedł do pokoju prowadząc z sobą 
kilkunastu drużbów. Zbudzona z zamyślenia, w jakiem 
byłam głęboko pogrążona, spojrzałam na nich ciekawie, 
właśnie obie druhny przypinały im bukieta, przed chwi
lą jeszcze zupełnie inaczej wystawiałam sobie tę mło
dzież, spojrzawszy na nich, przyznałam sobie, że mi się 
zupełnie nie podobali, mój braciszek jak niebo do ziemi 
do nich niepodobny —  rzekłam sobie w duchu, on 
ich wszystkich zakasuje. Wyprowadzono pannę młodą 
już w stroju weselnym, zaczęły się powinszowania 
i błogosławieństwa, poczem pojechaliśmy do kościoła 
Sg0 Jana; kościół był rzęsisto oświetlony, przybrany
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wspaniale. Ślub odbył się w kaplicy Pana Jezusa, bo 
w niej brała ślub matka panny młodej, moja Mama 
także16. Rodzice panny pierwsi wyjechali, by przyjąć 
państwa młodych z chlebem i solą. Gdy wychodziliśmy, 
natłok był tak wielki, że zgubiwszy się z Mamą, ze 
starszym drużbą, którym był pan Malcz17, i p. Lipskim 
przyjechałam; przyjechaliśmy prawie ostatni, bo wsze
dłszy do sali zastałam już ją napełnioną gośćmi. Spoj
rzawszy na szereg strojnych panien, tak ładnych i ślicz
nie ubranych, z żalem spostrzegłam, że znikłam pomię
dzy niemi, każda z nich miała tylu znajomych, przy 
każdej stało kilku młodzieży, namawiając do tańca, ja 
nie znałam nikogo, bo po raz pierwszy widziałam ich 
wszystkich, siedziałam sama, przypatrywałam się 
wszystkiemu z szczególną ciekawością. Rozpoczęły się 
tańce, na wsi tańczyłam nieźle, lecz tutaj widząc jak te 
panny tańczą lekko, zwinnie, zgrabnie, zwątpiłam o so
bie i postanowiłam przez cały wieczór nie ruszyć nogą,

16 Tradycję zawierania małżeństw w katedrze podtrzymała także naj
młodsza z sióstr Rogowskich —  Apolonia (Połcia), której ślub 
z Ignacym Tryjarskim odbył się w dniu 6 (18) kwietnia 1874- Dono
sił o tym „Kurjer Codzienny” w nr. 85 z 8 (20) kwietnia 1874: 
„Onegdaj w kaplicy Najświętszej Marji Panny przy kościele Archika- 
tedralnym i Metropolitalnym S&° Jana, Ks. Malatyński wikarjusz miej- 
sowy, pobłogosławił związek małżeński p. Ignacego Tryjarskiego, 
prowizora farmacji, z panną Apolonją Rogowską, córką niegdy Domi
nika obywatela ziemskiego i żyjącej jego małżonki Emilji z Lentzów. 
Artyści opery wykonali przed rozpoczęciem aktu ślubnego Veni creator 
Sand mana”.
17 Mowa zapewne o Karolu Filipie Malczu (1 7 9 7 —1867), złotniku 
i fabrykancie sreber, który w 1828 r. założył we własnej kamienicy przy 
Krakowskim Przedmieściu warsztat i sklep, albo o dr. Mieczysławie 
Malczu, który w 1870 r. mieszkał przy ul. Erywańskiej 1066.
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by nie wzbudzić śmie
chu, szyderstwa War
szawianek. Myślałam 
nawet, że żaden z tych 
panów nie przyjdzie za
prosić mnie do tańca, 
lecz tutaj omyliłam się, 
przyszło kilku, grzecz
nie odmówiłam, że nie 
tańczę. Odmówiwszy 
parę razy, już mnie 
nikt później nie pro
sił tańczyć i cały wie
czór przypatrywałam się 
tylko jak lekkie pary 
szybko przebiegały sa
lę. Ponieważ nie tań
czyłam i nie miałam 
nikogo ze znajomych, 
co by ze mną pomó

wił, siedziałam sama, porównywałam tę młodzież ele
gancką, umuskaną, wypomadowaną, do naszych wie
śniaków, te strojne panienki do tych, które znałam na wsi, 
a wreszcie widząc tą ogółną radość, to wesele na wszyst
kich malujące się twarzach, myślałam, dlaczego też i ja 
nie jestem również wesołą, dlaczego ta zabawa, o której 
tyle marzyłam, którą wystawiałam sobie tak świetną, nie 
podoba mi się. Czy dlatego, że nie tańczę? Ale i Łodzią 
i Marcelli nie tańczą z powodu żałoby po ojcu, a zdają 
się bawić, czy dłatego, że sama siedzę przypatrując się 
tylko. Dość, że wesele to w końcu znudziło mnie,

Kamienica Dobrycza na Krakowskim 
Przedmieściu w XIX  w. (zbiory 
Zakładu Architektury Polskiej 

Politechniki Warszawskiej)
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pragnęłam jak najprędzej być w domu. O pierwszej dano 
kolacyą, przeszliśmy na pierwsze piętro, gdzie ustawione 
było kilka stołów, przy pierwszym siedziały starsze damy, 
przy drugim —  same panny i kilku młodych ludzi, przy 
dalszych —  starzy panowie i młodzież. Przy kolacji sie
dząc przy panu Lipskim rozmawiałam z nim, ciągle pytał 
mnie, czy mi się podoba dzisiejsza zabawa, czy dużo 
tańczyłam. Co do zabawy, odpowiedziałam mu, że bawię 
się wybornie, chociaż wcale nie tańczę, nie chcąc się źle 
wydać. Kolacja trwała długo, ciągle spełniano wiwata, już 
mnie nawet cokolwiek zaczynało nudzić. Skończono 
wreszcie, parami prześliśmy znowu do sali, jeszcze 
tańczono, bawiono się długo, już była szósta, gdy 
wszyscy rozjeżdżać się poczęli. Znalazłszy się w domu, 
dopiero odetchnęłam swobodniej, chciałam jeszcze roze
brać w myśli całe to wesele, ale strudzona, zmęczona 
wrażeniami dnia całego położyłam się i wkrótce sen 
upragniony skleił me powieki. Nazajutrz jeszcze nie 
byłam zdolną zająć się niczem. Państwo młodzi oddali 
nam wizytę, zapraszając do siebie na cukrową kolacyą. 
Jakoż w parę dni zebrała się sama familia, i kilka bliżej 
znanych osób. Na tej kolacji zabawiłam się daleko lepiej 
niż na weselu, czas przeszedł tylko na rozmowie. Skoń
czyło się wreszcie wszystko, przeszło wszystko, już 
i my zagospodarowaliśmy się trochę, od końca września 
1858 roku do Bożego Narodzenia czas szybko prze
biegł, wigilią prze [pę] dziłyśmy w gronie rodźmy w do
mu państwa Kubarskich. Nadszedł wreszcie nowy rok, 
rok I 859. Uspokoiwszy się już ze wszystkiem Mama 
zaczęła myśleć, by nas oddać na pensyą, ponieważ 
Zdzisia była słabą już od paru lat na błędnicę, niepo

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik 3 5

dobna się jej było zająć nauką, by choroba bardziej się 
nie powiększyła, a więc tylko mnie i Teosię oddała Ma
ma, jako przychodnie na pensyą utrzymywaną przez 
panią Hendiger18, ponieważ z ulicy S“  Krzyskiej na 
plac Dzieciątka Jezus było bardzo blisko. Ale na tej 
pensyi byłyśmy tylko miesiąc, mnie się bardzo nie 
podobało; nauki stały dość nisko, dozór nad pannami 
prawie żaden, a nieład wielki, gdy tylko opisałam Ma
mie wszystko, a nade wszystko gdy wspomniałam ze 
kąwersacya* zawsze polska, Mama odebrała nas. A idąc 
za radą pani Kubarskiej, której córki kończyły nauki u p. 
Kurhanowicz19, oddała nas tam.

Ze wszystkich pensyi w Warszawie, pani Kurhano- 
wicz były najwięcej wziętą, u niej nauki stały bardzo 
wysoko, porządek, ład, jaki się tam w najdrobniejszej 
rzeczy znajdował, sprawił że pensya jej uważana była za 
najlepszą. Pani Kurhanowicz sama była pobożną, aniel

18 Pensja Józefy Hendiger została założona w l 84ó r. W tym czasie 
mieściła się przy ul. Świętokrzyskiej nr. hip. 13 3 7, S, Konarski, 
Warszawskie szkoły i pensje prywatne w latach 1794-/ 863, „Rocznik 
Warszawski”, t. XXII, 1992, s. 258.
19 Eleonora z Jasińskich Kurhanowiczowa ( i 820—1895) ukończyła 
Instytut Rządowy Wychowania Panien w Warszawie i przez dwadzieś
cia lat, od I 839 prowadziła pensję, początkowo przy ul. Miodowej, 
a następnie (w latach, kiedy uczęszczała tam autorka pamiętnika) przy 
ul. Freta 25 5 (obecnie 16). M. Budrowicz—Nowicka, Mieszkańcy domu 
przy Freta 16 , „Stolica” z 6 czerwca 1986. Poprawiamy pisownię na 
„Kurhanowicz”, jednak nie wykluczone, ze używano formy „Kurchano- 
wicz” a może i „Kurczanowicz”. W 1870 r. mieszkała przy ul. Freta 14 
emerytka Eleonora Kurchanowicz. Była to niewątpliwie dawna kierownicz
ka i właścicielka pensji.
* Tak w rkpsie.
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skiej prawie dobroci, a przytem była surową, panny bały 
się jej, ale ją kochały jak matkę. Pojechałyśmy z Mamą 
i Wujenką, i chociaż to bardzo daleko, bo jej pensya 
znajdowała się przy ulicy Freta, jednakże z łatwością 
przystałyśmy na tak daleki co dzień spacer, pocieszane 
myślą, że skoro to jest pensya najlepsza w całej Warsza
wie, prędko będzie można coś skorzystać, pani Kurha- 
nowicz przyjęła nas grzecznie, na samym wstępie 
oświadczyła, że pensyą zdaje na p. Boguską20, która już 
dziewięć lat jest guwernantką, pozyskałą zupełne jej 
zaufanie, kochaną jest przez uczennice, i ręczy, że 
wkrótce pozyska wszystkich matek szacunek. Nie zra
ziła się Mama tymi oświadczeniami, nie zmieniła po
wziętego zamiaru, pani Kurhanowicz zaczęła nas egza
minować, ja chciałam iść do trzeciej klasy, lecz Pani 
Kurhanowicz osądziła, że byłoby mi bardzo trudno. 
Pocieszyła, że za pół roku mogę przejść, i zostałam 
wreszcie w drugiej klasie. Po odejściu Mamy wprowa
dziła nas do klas. Gdy zostałam samą, obca pomiędzy 
tyloma pannami zmieszałam się, tam wszystkie się 
znają, a ja między niemi zupełnie obca. W  klasie sie
działa pani Boguska, od pierwszego na nią wejrzenia 
podobała mi się bardzo: ta łagodność malująca się na 
twarzy, ta słodycz w obejściu, połączona z godnością, 
z dumą nauczycielki podbiła me serce, od razu uczułam 
jakiś do niej pociąg, i zaraz na samym początku powie
działam sobie: „Ją tylko będę tutaj kochać”. Ona to

20 Bronisława Boguska, późniejsza żona Władysława Skłodowskiego, 
matka Bronisławy, Józefa, Heleny i Marii, późniejszej Curie. Była 
następczynią Emilii z Jasińskich Kurhanowiczowej, zmarła w 1878 r.
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zaraz po mym wejściu zawoła do siebie dwóch panienek, 
kazawszy im zapoznać się ze mną. Poczęły ze mną 
rozmawiać i znajomość prędko zabrała się między na
mi. W  drugiej klasie było panien ze czterdzieści, z tych 
jakoś żadnej z początku nie mogłam nawet polubić, one 
jako dawniejsze uczennice siedziały blisko nauczyciela, 
mnie zaś jako nową i na ostatni prawie kwartał przybyłą 
posadzono na końcu, kazawszy pilnością dobijać się 
lepszego miejsca. Z  początku nauki szły mi bardzo 
trudno, trafiłam na samo powtarzanie, co one przeszły 
przez cały rok, ja w ciągu kwartału miałam dogonić, 
pracowałam bardzo, starałam się, męczyłam, dość że 
przy końcu kwartału cenzura moja była niezłą. Tymcza
sem życie nasze schodziło prędko, ale jednostajnie, 
dzień cały przepędzałam na pensyi, wieczór nad książką, 

życia n
ści zwykle nieodstępne nawiedzały nasz ubogi domek 
i nieraz niejedną wylałyśmy łzę. Nie bywałyśmy prawie 
nigdzie, dom państwa Kubarskich, Wujostwa, Lodzi — 
oto gdzie bywałyśmy często, kilku jeszcze Ojca daw
nych znajomych odwiedzało nas czasem. Szczupły do
chód nasz zaledwie wystarczał na opędzenie najpier- 
wszych potrzeb, co kwartał prawie zaciągało się jakiś 
dług, który się z każdym początkiem kwartału spłacał, 
a z tego powodu z końcem znowu się zaciągał. Tym spo
sobem i utrzymanie nasze było bardzo a bardzo skromne, 
prawie że ubogie, i często na koniecznie potrzebnych 
zbywało rzeczach. Łatwo stąd wnosić możesz, że życie 
nasze stało się smutnem, bo co dzień prawie więcej 
potrzeba było, a dochodu zawsze niewiele, Mama mar-

aszego zawsze skromny, kłopoty i przykro-
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twiła się tern bardzo, wystawiała sobie jeszcze gorzej 
niż było, i ja, com sobie wystawiała, że nasz pobyt 
w Warszawie będzie tak szczęśliwy, że każdą prawie 
chwilę nowa uprzyjemni rozrywka, przekonałam się, że 
ten niewiele różnić się będzie od życia wiejskiego, że ta 
tylko różnica, że tutaj jesteśmy tak blisko krewnych, 
blisko kochanych osób, a tam dzieliło nas od nich 
dwadzieścia mil drogi.

Moja najdroższa przyjaciółko, już parę dni nie pisa
łam, tak rozmyślałam, czy mam pisać dalej, bo odtąd 
zaczyna się tak ważna tajemnica mego życia, tajemnica, 
której nie powierzyłam nikomu, bo ją chowam w głębi 
serca, czy mam ją powierzyć temu papierowi, by dopiero 
kiedyś może już po mojej śmierci była czytaną przez 
Ciebie, a tak się lękam, by to pismo nie dostało się 
komu więcej prócz Ciebie do ręki, że długo, długo 
namyślałam się, ale napisawszy już tyle nie mogę pomi
nąć najważniejszych chwil mego życia, tym bardziej, że 
one tak ściśle łączą [się] z życiem teraźniejszym, że 
pominąć je widzę niepodobieństwem. Piszę więc, piszę 
w przekonaniu, że poty to pismo w mym ręku zostaje, 
nie dopuszczę, by kiedyś przez kogokolwiek czytanem 
było, i Ty to samo uczynisz, gdy w ręce Twoje złożę 
z ufnością te słowa z zupełnem wylaniem serca pisane.

Już ci wspomniałam, że u nas nikt i my nigdzie nie 
bywałyśmy, i znajomości żadnych me miałyśmy zamia
ru zawierać*. Przepędzając całe dnie na pensyi, wieczo
ry tylko co mogłam poświęcić jakiejkolwiek rozrywce. 
Marcelli przychodził do nas często, lubiłam te jego

* W  rkpsie: zabierać.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik 3 9

wizyty, czas jakoś z nim schodził tak przyjemnie, przy
szedłszy nieraz nie zastał ani Mamy, ani sióstr, tylko 
mnie, będąc z nim samą często wpatrywałam się [w] je
go twarz dość poważną, pełną szlachetności. Marcelli 
nie był ładnym, ale miał w sobie tak coś miłego, że 
spojrzawszy trzeba było przyznać, że podobać się musi, 
usposobienie jego było więcej poważne niż wesołe, 
pełne taktu i uprzejmości. Lubiłam bardzo to jego 
usposobienie, bo Ty wiesz, jak nie lubię mężczyzn 
nazbyt wesołych, co to w rozmowie sadzą się na dowci
py i często kosztem innych bawią drugich. Marcelli 
takim nie był. Przy tern serce posiadał jak najlepsze, nie 
wiem czy dlatego, że brat cioteczny, ale kochałam go 
bardzo, czy dlatego, ze wówczas nie znałam nikogo 
więcej, ale widziałam w mm wszystko najlepsze, często 
wpatrując się w niego myślą ulatywałam daleko. Wie
działam, że Marcelek kochał mnie więcej niż inne sio
stry, że nieraz na mą prośbę gotów zrobić wszystko, 
cieszyło i pochlebiało mi to jego braterskie przywiąza
nie. Był wtenczas w ósmej klasie, jeszcze pół roku 
brakowało do skończenia nauk.

Zycie ciche i spokojne, jakie prowadziliśmy, przer
wała następna awantura. Razu jednego przyjechała do 
nas Wujenka, czyniąc tysiączne wymówki, jakobyśmy ją 
bardzo obmówiły przed Łodzią. Zdziwiona Mama tak 
niespodziewaną napaścią, wytłumaczyła jej z łatwością, 
że o mczem nie wie, i zaraz po jej wyjeździe poszła do 
Lodzi, żądając wytłumaczenia tego wszystkiego. Ło
dzią potrafiła się z tego wszystkiego wykręcić, składa
jąc całą winę na Wujenkę. Nastąpiła zgoda, ale odtąd
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Łodzią przestała bywać u Wujostwa i u p. Kubarskiej, 
u nas zaś bywała bardzo rzadko. Mama, pogodziwszy 
się, chciała koniecznie wydać ją za mąż, a że p. Lipskie
mu podobała się bardzo i prosił [on] o wprowadzenie 
go do domu Lodzi, Mama, czyniąc zadość jego woli, 
a zarazem dogadzając swoim życzeniom już parę razy 
była z nim, gdy razu jednego zastali tam p. Szpaków- 
skiego, który będąc jeszcze za życia Ojca przyjacielem 
domu, bywał często, i widać starał się o rękę Lodzi21—  
zobaczywszy Mamę, ciotkę wprowadzającą kawalera, 
tak się tem przestraszył, ze na trzeci dzień oświadczył 
się. Łodzią była jeszcze bardzo młodą, jednakże, czy 
znudzona panieńskim stanem, czy rzeczywiście kochała 
p. Szpakowskiego (w co bardzo wątpię) dość, że prze
jęła te oświadczyny i dzień ślubu wkrótce miał nadejść. 
U nas coraz rzadziej bywała, ale za to Marcelli prawie 
codziennym bywał gościem, często rozmawiał z Mamą 
długo, gdy nas w domu me zastał, ale nigdy nie wie
działam o czem, Mama zaś przede mną chwaliła go, 
wyliczała wszystkie jego przymioty i wspominała, że 
powinnam go kochać, coraz więcej starać się o jego 
przychylność. Zastanawiałam się nad tem, rozbierałam 
każde słowo Mamy i w końcu wytłumaczyłam sobie, że 
ponieważ Marcelli najwięcej mnie kocha, Mama mówi 
mi to, bym umiała wywdzięczyć się za jego przywiązanie.

21 O dziejach uczucia Ludwika Lipskiego do Leokadii nic nie wiado
mo. Leokadia poślubiła Szpakowskiego, przyjaciela domu Kaczorow
skich. Po ślubie młoda para zamieszkała przy ul. Chmielnej 9. Józef 
Szpakowski był urzędnikiem, właścicielem kilku nieruchomości. Umarł 
w I 892, pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 106, rz. 2).
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Razu jednego Marcelli, przyszedłszy wieczór, prosił 
Mamy, by mu mnie pożyczyła na godzinę. Zdziwione 
wypytywałyśmy się, na co mnie potrzebuje, ja zaś ob
raziłam się tern trochę, zdawało mi się, że on pierw mnie 
powinien był prosić, czy na to zezwolę, a potem Mamy 
Domyśliłyśmy się wreszcie, że Marcelli chce, bym się 
fotografowała. Rozgniewana, że Mama przystała, chcia
łam, by to na inny dzień odłożono, ale już fotograf był 
umówiony i godzina naszego przybycia naznaczona, 
musiałam zgodzić się wreszcie, ale okazałam mu całe 
swe nieukontentowame. Nazajutrz o naznaczonej go
dzinie przybył Marcelli, była wtenczas Natalka, poczęła 
mnie czesać, ubierać i w kilka minut byłam już gotową, 
nie chciałam jechać samą z bratem, młoda, nieśmiała nie 
pojmowałam, jak można iść samej z mężczyzną. Mar
celli obraził się tem, Mama, nie chcąc mu się sprzeci
wiać, namawiała mnie, przedstawiając, że z bratem to 
wszystko można. Ale raz postanowiwszy nie jechać, 
zaczęłam płakać, poty Mama nie zgodziła się jechać. 
W  najgorszym humorze przybyliśmy do umówionego 
fotografa. Marcelli, widząc moje nieukontentowanie 
począł mnie przepraszać, nie gniewałam się na mego, 
ale humor mc mi się me poprawił, byłam czegoś nieza
dowoloną i wiedziałam, że fotografia me uda się. Jako 
rzeczywiście sprawdziło się me przeczucie, i gdy w kil
ka dni Marcelli przyniósł pokazać jedną, nie siebie, ale 
jakąś ujrzałam karykalkuturę [karykaturę], jeden war
kocz szedł w tę stronę, drugi w inną, tak całe uczesanie 
było krzywe, twarz posępna, marsowata. Śmiałam się 
w duszy i pomyślałam sobie: ode mnie zależało wydać
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się ładnie, dlaczegóż jestem takim monstrem. Wszyscy 
jednomyślnie zganili fotografię, a Marcelli jeszcze kil
ka razy kazał przerabiać, w różnym robić formacie, 
jedna wisiała oprawna u niego nad biurkiem, drugą 
maleńką nosił w medalionie przy zegarku, miał jeszcze 
kilka nieoprawnych, z tych pomimo mej prośby nie 
chciał żadnej darować. Tymczasem im bardziej zbliżała 
się chwila ukończenia nauk, nowe marzenia, projekta, 
powstawały w głowie Marcellego. Razu jednego słysza
łam jak Mama mówiła do Zdzisi, że on mnie bardzo 
kocha, że często rozmawia o tem z Mamą, rozrywa 
wszelkie mogące nas dzielić przeszkody, dosłyszałam 
coś o pozwoleniu papieża, o książce, jaką czytuje Ma
mie, w której prawo dozwala żenić się z tak bliską 
krewną, coś o zapisaniu majątku. To wszystko słyszane 
niedokładnie, niezrozumiale, tak dziwnie zmieszało się 
w mej głowie, tak wiele dało mi do myślenia, że noc całą 
prawie myślałam i ani nauka, ani domowe zatrudnienie, 
ani nawet za domem rozrywka nie uspokoiły mnie, 
gubiłam się w domysłach, co by to wszystko miało 
znaczyć, pragnęłam się dowiedzieć czegoś obszerniej, 
a lękałam się spytać kogokolwiek —  nie żebym się 
obawiała gniewu matki, ale zdawało mi się, ze to by tak 
dziwnie wpłynęło na mnie, a sama myśl taką przejmo
wała mnie trwogą, że chociaż niespokojność, niewiado- 
mość, niepewność dręczyły mnie boleśnie*, postanowi
łam mc się nie pytać, o wszystkiem milczeć, czekając, 
czy się czego więcej nie dowiem. Ale odtąd stałam się 
dla Marcellego obojętną, zimną, wszelkie oznaki jego

* W rkpie dopisano niebieskim ołówkiem: było to widać przeczucie.
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przywiązania przyjmowałam z niechęcią i chociaż taje
mnie żałowałam go bardzo, me wiem jednak, dlaczego 
postanowiłam sobie tak postępować, by Marcelli 
wkrótce ostygł, przestał mnie kochać, zostawiając mi 
tylko braterskie przywiązanie.

Dotąd kochałam Marcelka bardzo, lubiłam, gdy czę
sto do nas przyszedł i każdą chwilę z nim spędzoną 
uważałam za szczęśliwą, ale zdawało mi się, że tak kocha 
go każda z sióstr. Nie, kocham go tylko przywiązaniem 
siostry, o innej miłości me marzyłam nigdy, owszem 
zdawało mi się, że ze strony siostry byłaby grzechem. 
Usłyszawszy więc, ze on ma jakieś zamiary, że kocha 
mnie więcej niż brat siostrę kochać powinien, myślałam 
znów, że on błądzi, że to tylko wreszcie chwilowy szał 
i powzięłam postanowienie, by powoli przytłumić to 
przywiązanie. Gdybym była zaciągnęła* czyjejś rady, 
powierzyła swe obawy komukolwiek, może byłby mi 
poradził lepiej, nauczył, jak postępować wypada, ale ja, 
piętnastoletnia wówczas, nieznająca świata, ani ludzi, 
nieumiejąca sama o swej sile kierować sobą, w tak waż
nej rzeczy uważałam za najstosowniejsze nic nikomu 
nie mówić. Gdy Marcelli przyszedł do nas, siadałam 
z daleka z książką, nie odzywając się do rozmowy, a jeśli 
przemówiłam do niego, to same tylko niegrzeczne 
słowa z ust wychodziły. Mama często gniewała się na 
mnie, obwiniała mnie, i bardzo słusznie, o niegrzecz- 
ność, wspominała, że za tyle przywiązania me potrafię 
być mu wdzięczną, i tym sposobem wymówiła się nie

* T j: zasięgnęła.
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raz z czymś. Nie wiem, czy mi się zdaje, ale sądzę, że 
dokazałam swego, że Marcelli stawał się coraz obojęt
niejszy, coraz mniej mnie kochał. Tak przeszedł czas do 
Sgo Jana, examen u nas był tego roku bardzo solenny, 
pani Kurhanowicz zdawała pensyą na p. Boguską, jedna 
z uczennic z trzeciej klasy czytała podziękowanie och
mistrzyni za jej tyloletnią pracę i opiekę, w czułych 
wyrazach wypowiedziała całą swą wdzięczność, żal, że 
przestaje być nadal opiekunką, prawie że matką swych 
uczennic, głośny płacz i łkania zakończyły czytanie, p. Kur
hanowicz, rozrzewniona do łez, czule uściskała Kiec
ką22, a za nią inne uczennice, i następnie sama przemó
wiła do rodziców i uczennic, dziękując im za zaufanie 
położone w niej dotąd, za przywiązanie i szacunek, 
jakiem otaczały ją uczennice, polecała p. Boguską, 
chwaliła jej przymioty, obiecywała, że ją godnie zastąpi, 
że wypełni wiernie obowiązki ochmistrzyni, a do znie
sienia trudów i niewygód ma dosyć siły. Przeczytaniem 
nagród i promocyi skończył się ten pamiętny examen. 
Przeszłam i ja do trzeciej klasy.

Rozpoczęły się wakacye. Nadszedł dzień wesela Lo
dzi, ślub odbył się gdzieś za miastem, nie było na nim 
nikogo, nawet z familii, Łodzią tylko z p. Szpakowskim. 
p. Wybranowska, Marcelli, Anielka składali cały orszak 
weselny, po czem państwo młodzi przenieśli się do

22 Seweryna Kiecka, koleżanka i przyjaciółka autorki. Córka Jana An
toniego Kleckiego (zm. 23 marca 1863 к w wieku 56 lat). Nauki 
lekarskie rozpoczął on na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat z me
dycyny uzyskał w Krakowie. Od 18 3 6 r przez 27  lat był lekarzem na 
Pradze, gdzie cieszył się dużym uznaniem.
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nowo najętego mieszkania przy ulicy Chmielnej. Pani 
Wybranowska oddaliła [się], Anielka i Marcelli zostali 
przy siostrze2’ . Po skończeniu klas Marcelli wstąpił do 
Akademii23 24; dawniej miał ochotę gospodarować na wsi, 
ale po śmierci ojca porzucił ten projekt i za namową 
szwagra miał kształcić się na doktora. Przedtem jeździł 
na parę tygodni do Szczawnicy25eosał do mnie list, nie 
wiem już co robiłam, ale tak jakoś zeszło, że mu nie 
odpisałam, dlatego też już więcej do mnie nie napisał, 
wkrótce też i przyjechał nazad do Warszawy.

Zaczęłyśmy trochę bywać. Na krótki czas przed 
naszym wprowadzeniem się do Warszawy przybyli na 
ciągłe mieszkanie państwo Kuszell26. W dziewiętnasto

23 T j, przy Leokadii Szpakowskiej, która odtąd mieszkała przy 
ul. Chmielnej. W nowej sytuacji pomoc pani Wybranowskiej stała się 
zbędna.
24 Akademia Medyko—Chirurgiczna mieściła się w Pałacu Staszica, 
miała dwa wydziały: lekarski i farmaceutyczny. W 1862 r. została 
przekształcona w Wydział Lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej.
25 Prawdopodobnie chodzi o cenione już w tym czasie dwie wsie 
(Szczawnica Dolna i Szczawnica Górna) z zakładem zdrój owo—ką
pielowym i klimatycznym w powiecie nowotarskim.
26 Przenieśli się do Warszawy ok. 1857—1858 i mieszkali przy Bed
narskiej, w pobliżu córki, która poślubiła Raua. Brak imion utrudnia 
identyfikację, zwłaszcza, ze chodzi o ród bardzo rozgałęziony. Związ
ki rodzinne Kuszllów przedstawiła Z. Dernałowicz w aneksie do 
W  Wężyka, Kronika rodzinna, oprać, i wstępem poprzedziła M. Derna
łowicz, Warszawa 1987, jednak i on okazuje się niedostateczny do 
identyfikacji. Polski słownik biograficzny zajmuje się tylko Antonim Kuszl- 
lem h. Drogosław (1 7 9 0 —1854), a wspomina także Michała Kuszlla, 
pułkownika, dowódcę wolnych strzelców podlaskich z 18 3 I r. Na 
cmentarzu w Kosowie Lackim zachowały się pomniki rodziny Kusz
llów, głównie właścicieli Hulidowa i Nowej Wsi. Ponieważ wg pamięt
nika pan Kuszell miał mieć ok. 60 lat, a pani Kuszell —  ok. 50, można
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wiecznej Warszawie nazwisko to było rozpowszechnio
ne, mieszkając w tych samych co my stronach znaliśmy 
się doskonale, i teraz zaczęliśmy bywać u siebie. Dom 
p. Kuszell był dosyć przyjemnym, składały go tylko trzy 
osoby Samp. Kuszell —  człowiek już blisko sześ[ć] dzie
sięcioletni, ale zdrów, żwawy, nadzwyczaj wesół, pożą
dany w towarzystwach, od wszystkich łubiany, dowci
pem swym bawił zawsze, lubił bardzo towarzystwo 
młodych kobiet, a szczególniej panien, i najczęściej 
wmięszawszy się w ich kółko, będąc wówczas w najlep
szym humorze, bawił je opowiadaniem różnych facecyi. 
Pani Kuszell miała już lat koło pię [ć] dziesięciu, brune
tka, wyglądała jeszcze bardzo dobrze, przy tem lubiła 
się stroić i zdawało się, że o tem jedynie myśli, by się 
ładnie ubrać, najczęściej w jasne kolory, by zwabić koło 
siebie wielu młodych mężczyzn. Ludzie różnie mówili 
o pożyciu państwa Kuszell, opisywali je nieraz w bar
dzo ciemnych barwach, ale, przyszedłszy do nich, nikt 
nie tylko żeby nie dostrzegł najmniejszego cienia nie
porozumienia, ale owszem zdawało się, że tu panuje 
jedność, zgoda, tak oboje umieli przybrać odmienną 
maskę przy obcych. Trzecią osobą tego domu była 
synowicą pana* * Kuszell, młoda panienka. Jadwiga była 
przystojną blondynką, niskiego wzrostu**, zgrabna,

by brać pod uwagę np. Ignacego Kuszlla (zm. 4  sierpnia 1872 w wieku 
77  lat) i Paulinę z Saneckich Kuszell (zm. 29 października 1881 
w wieku 60 lat) .Grób Kuszllów na Powązkach (kw. 284) jest młodszej 
daty.
* W  rkpsie omyłkowo: panu.
** W  rkpsie omyłkowo: zworstwu.
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łatwo mogła się podobać, ale na nieszczęście wychowa
nie jej było powodem wielu złego. Ojciec Jadwisi był 
głównie zarządzającym dobrami hrabiego Potockiego, 
Jadwisia wychowywała się u hrabstwa27. Przyjęła ładnie 
edukacyą, mówiła po francusku, rysowała dobrze, ale za 
to me umiała wziąść igły do ręki, me znała się na 
mczem, gdy potem opuściła dom Potockich, została na 
łasce krewnych; z taką edukacyą mogła była iść za 
guwernantkę, a będąc ładną zrobić dobrą partyą. Ale 
Jadwisia nie mogła nawet pojąć, jak bez ubliżenia sobie, 
bez okrycia hańbą całej rodziny można być guwernan
tką, wolała zostać na łasce. Gdyby była wychowaną 
bogobojnie, pracowicie, byłaby wzięła się do innej pra
cy, i tą nieraz dawali jej stryjowie, lecz Jadwisia, nie 
mając w mej zamiłowania, wolała czytać książki, fran
cuskie romanse, niż wziąść igłę, zająć się kuchnią. 
Gdyby jeszcze me to hrabiowskie wychowanie, byłaby 
poszła za mąż, ale jej wymagania ogromne: oprócz 
wszelkich przymiotów, jakie w mężu znaleźć pragnęła, 
chciała, by był bogatym, bo —  jak powiedziałam -  
wszelka praca była dla niej niepodobną. Z początku 
miała wielu starających się, lecz żaden nie miał odpo
wiedniego dla mej majątku, a Jadwisia z natury uszczy
pliwa umiała każdego wyśmiać, wyszydzić; konkurent 
jeden po drugim odsuwał się, pannie przybywało lat, 
nikły wdzięki. Zawsze była na czyjejś łasce, miała kilku

27 Nie wiadomo, jakie imię miał brat pana Kuszlla, o którego hrabiego 
Potockiego i o jakie dobra chodzi. Nie dowiadujemy się także o dal
szych losach Jadwigi Kuszell.
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stryjów bogatych, u każ
dego czas jakiś bawiła.
I teraz zastaliśmy ją ba
wiącą ciągle u p. Ku- 
szell. Usposobienie jej 
w jednej tylko rzeczy 
zgadzało się ze stryjen
ką, obie zarówno lubiły 
spacery, zabawy i używały 
ich wzajemnie. W  domu 
p. Kuszell niewiele jesz
cze bywało osób, niedaw
no sprowadziwszy się do 
Warszawy nie pozabie
rali znajomości, jednak
że często bywały u nich 
niewielkie wieczory, na 
których dobrze można 
się było zabawić. Zaj
mowali dosyć obszerny 
lokal przy ulicy Bednar
skiej w domu p. Rau, brata swego zięcia28. Córka ich 
od roku zamężna mieszkała zaraz naprzeciwko, rzadko 
bywała u rodziców, nigdzie prawie nie wychodziła, w do
mowym zakątku znajdując całe szczęście. Z początku 
był to jeden dom obcy, w którym czasem bywałyśmy. 
Znalazła Mama wprawdzie kilka dawniej znanych osób,

Nagrobek Emilii Łucji 
z Lentzów Rogowskiej i jej zięcia 
Ignacego Tryjarskiego na cmen

tarzu w Goworowie k. Ostrołęki 
(zbiory rodzinne)

28 W Warszawie tego okresu powszechnie znany był Wilhelm Rau 
( 1825—1899) przemysłowiec, który nabył od rządu fabrykę maszyn. 
Jego synem był inż. Henryk Rau.
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lecz szczupłe dochody nie pozwalały zabierać wiele zna
jomości. Tylko z osobami, z któremi łączyły nas stosunki 
pokrewieństwa lub ścisłej przyjaźni, żyłyśmy. Jedną z tych 
osób była pani Zawadzka. Jest to kobieta już niemłoda, 
więcej prosta niż wykształcona, ale poczciwa całą duszą. 
Zawadzka nie jest bogatą, utrzymuje restauracyą przy 
ulicy Przejazd29 i to stanowi całe jej utrzymanie. Jedną 
miała tylko córkę, tę wydała za mąż za fabrykanta 
powozów Hertel30, ma już pięcioro wnuków. Po wyjściu 
za mąż córki Zawadzka wyręczyła się swą daleką krew
ną, którą wzięła jeszcze w jej dzieciństwie na wychowa
nie. Jadwisia Przyboroska może osiemnastoletnia blon
dynka, była bardzo ładną. Zaraz po naszym przyjeździe 
odwiedziły nas, bo podobno Zawadzka jest naszą krew
ną, chociaż bardzo daleką. Jadwisia szczególnie przy
chodziła często, jakaś wzajemna sympatya połączyła 
nas, pozyskałam jej zaufanie, i niejedną tajemnicę, któ
rej nikomu me powierzyła, mnie opowiadała z ufnością. 
Ja zaś z natury skryta słuchałam tylko, dotrzymywałam 
sekretu, gdy tego było potrzeba, ale nigdy me odpłaci
łam się podobną szczerością. Rzadko, ale bywała Mama 
u Hertlów. Oto znajomości, które w pierwszym roku 
pobytu w Warszawie odnowiłyśmy. Zycie jakkolwiek

29 W 1869 r. mieszkało w Warszawie 12 kobiet o nazwisku Zawadzka, 
w I 87O r. —  17- Żadna z nich nie została określona jako właścicielka 
restauracji i żadna nie mieszkała przy ul. Przejazd.
30 Wilhelm Hertel jeszcze w 1870 r. wyrabiał powozy przy ul. Dłu
giej I6 . Wśród nauczycieli szkoły Jadwigi Sikorskiej figuruje Teresa 
Härtel, nauczająca języka niemieckiego w latach 1877—1884, B. Kuź
miński, Pierwsza żeńska... Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie, Warsza
wa 1982, s. 58.
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ciche, nawet smutne, wpośród pracy, nauki schodziło 
mi prędko. Dzień cały na pensyi, wieczór na nauce, 
która przychodziła mi z trudnością, ulatał niepostrze- 
żony. Nieraz wróciwszy z pensyi szłam prosto do Na- 
talki, która była moją najczulszą przyjaciółką, powie
rzała mi wszelkie sekreta, wszelkie tajemnice. Czy rze
czywiście mnie kochała, czy tylko chciała dowiedzieć się 
czegoś, tego me wiem, dość [że] co dzień prawie 
przysyłała po mnie, za każdą rażą następowały nowe 
zwierzenia, nowe oznaki przyjaźni. Kochałam ją bardzo, 
pragnęłam przyjaźni, powierzałam jej nieraz niektóre 
rzeczy, lecz ile razy chciałam dotknąć tajemnicy serca, 
zasięgnąć jej rady, przeczucie szeptało mi inaczej i sło
wa, które zaledwie wymówić miałam, konały na ustach. 
Mama pragnęła wydać Natalkę za p. Lipskiego. Bywał 
on tam nieraz, przyjechawszy do Warszawy. Rodzice 
przyjmowali go serdecznie, lecz czy panna była za nim, 
tego na pewne dzisiaj powiedzieć nie mogę. Z  nas 
czterech p. Lipski najlepiej mnie lubił i [w] obejściu 
okazywał swą przychylność. Natalka widząc to wmawia
ła we mnie, że on się kocha, że ma zamiary ożenienia 
się ze mną. Jakkolwiek aż nadto dobrze znałam charak
ter naszego opiekuna, szanowałam go, ceniłam wszyst
kie przymioty, drżałam na samą myśl, by się to kiedyś 
mogło sprawdzić. Długo rozmyślałam, jak mam z nim 
postępować, by zawczasu przekonać go, nawet że samo 
wspomnienie przejmuje mnie strachem, że choć go 
szanuję, nie mogłabym nigdy kochać. Gdybym wów
czas znała go z tej strony jak dzisiaj, śmiałabym się 
z prześladowania Natalki, i uniknęła wielu przykrości, 
których powodem był Lipski. Ale ja niedoświadczona,
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nie znając dobrze ludzi, uwierzyłam temu, odkryłam 
Natalce swe obawy, na które ona odpowiadała milcze
niem, czasem dopytując się o niektóre rzeczy, czasem 
namawiając. Od tego czasu stałam się smutną, dwie 
rzeczy tak podobne do siebie zajmowały mię ciągle, 
było to ostudzić miłość Marcellego i odsunąć Lips
kie go. Łatwo pojmiesz, że mając do uskutecznienia 
dwie tak ważne rzeczy, musiałam trochę zaniedbać 
nauki. Zdawało mi się nieraz, że biedna moja głowa 
pęknie od natłoku myśli. Miłość brata, sądziłam, że 
stanie na przeszkodzie jego własnemu szczęściu. M i
łość Lipskiego, gdyby była rzeczywiście, stanęłaby 
na przeszkodzie memu. Może bardzo* zły, ale do
syć skuteczny wynalazłam sposób: niegrzecznością 
odsunąć obydwóch. Każda niegrzeczność dla Marcelle
go sprawiała mi przykrość nieopisaną, wyrządzana 
Lipskiemu —  największą przyjemność. Nie wiem za 
co, ale pragnęłam zemsty. Za co? tego nawet nie 
pojmuję dobrze. Gdy Marcelli i Lipski zeszli się 
razem, nie jestem w stanie opisać, jakie miotały mną 
uczucia, gdy pierwszy wyszedł, na drugiego każde spo
jrzenie było niemiłem. Przez cały czas tej walki z sobą, 
z doprowadzeniem do skutku zam ierzonego pro
jek tu , cierpiałam  wiele, czułam smutne skutki na 
sobie, umysł mój tępiał, ustawały siły do nauki, usy
piała chęć, zapał, jaki miałam z początku. Na pensyi 
tylko co bywałam zdolną m yśleć o nauce, w domu 
przerywaną była przybyciem czyjemś lub tysięczne- 
mi myślami. Wszyscy —  i bardzo słusznie —  wiek

* W rkpsie: bardzy,
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spędzony na pensyi uważają za najszczęśliwszy, ja tego 
wtedy powiedzieć nie mogłam. Z początku nie miałam 
żadnej przyjaciółki. Z koleżankami postępowałam wed
ług potrzeb, z żadną me rozmawiałam nawet nad to co 
było koniecznem, w południe siadywałam osobno, 
i albo uczyłam [się], albo zatopiwszy się w myślach 
siedziałam, dopóty dzwonek me powołał na lekcyą. 
Będąc w trzeciej klasie, siedziałam obok Kleckiej, córki 
doktora z Pragi’ 1, między nami zawiązała się przyjaźń. 
Z pomiędzy dwudziestu koleżanek najlepiej polubiłam 
Sewercię Kiecką, i ta swą żywotnością wiele wpływała 
na moje usposobienie. Od tego czasu już wszystkie 
chwile wolne od nauki jej poświęcałam, już odtąd nie 
widziano Kleckiej tylko razem ze mną. Gdy przyszło 
południe lub po czwartej, zanim służące po nas przy
szły, chodziłyśmy razem, albo się ucząc, albo rozmawia
jąc. Kłecka nadzwyczaj żywa, nawet roztrzepana, opo
wiadała mi rozmaite rzeczy, ale zawsze wesołe, śmieszne 
i zawsze prawie pobudziła do wesołości, do śmiechu. 
Chociaż usposobienie moje smutne i poważne nie od
powiadało jej, Sewercia jednak kochała mnie bardzo 
i zawsze mówiła, że innej przyjaciółki mieć nie chce 
i me będzie. Reszta koleżanek kochała mnie także, bo 
każdej lubiłam dobrze zrobić, jeżeli tylko mogłam 
dopomóc. Najlepiej z całej klasy robiłam ćwiczenia 
polskie, stąd nieraz i koleżankom robić musiałam, nie 
mówiąc o Sewerci, której byłam prawą ręką. Już ona nie 
myślała o żadnem ćwiczeniu, gdy nauczyciel zadawał, 31

31 Być może jakąś krewną koleżanki Kazimiery (por. przyp. 22) była 
Amelia Kiecka, właścicielka domu na Pradze nr 500.
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wiedziałam, że mam dwa zrobić, dla siebie i Kleckiej. 
Wiedziała każda, że jeżeli od której czego me pożyczy, 
to z pewnością ode mnie, i w potrzebie otaczały mnie 
tłumnie, prosząc o kajet lub książkę. —  Gdy życie moje 
stało się trochę weselszem, gdy już mniej myśli trapiło 
mnie, niejakie zmiany przerywały jednostajność nasze
go życia. Od Sg0 Jana przeprowadziłyśmy się z Sto 
Krzyskiej ulicy na Leszno. Mieszkanie, które Mama 
sama wynalazła, okazało się trochę wygodniejszem od 
przeszłego. W  oficynie, na dole, składało się z trzech 
pokoików maleńkich, nie bardzo przyjemnych, bo słoń
ce rzadko kiedy zajrzało do o k n a .  Rodzina nasza 
powiększyła się: Wujostwu przybył syn. Nie potrafię 
opisać ogólnej radości, dość że nowo narodzonego 
Władzia32 33 wszyscy pokochali najczulej.

Do Warszawy przybyli p. Święciccy. O tej rodzinie 
muszę ci kilka słów powiedzieć. Gdy jeszcze Rodzice 
moi mieszkali w Warszawie, p. Święcicki, będący wów
czas rządcą przy Instytucie Szlacheckim34, bywał co

32 Numer posesji nieznany. Wojciech Kubarski posiadał (może już 
w tym czasie) dom przy ul. Leszno, nr hip. 723 (nr policyjny 25). 
Później mieściła się w nim żeńska pensja p. Leśniewskiej.
33 Władysław Lentz był prawnikiem. Pozostawał jakby w cieniu swych 
braci. Wiadomo, że w okresie międzywojennym zamieszkiwał, podo
bnie jak jego brat Konstanty (junior), w rodzinnym domu przy ul. 
Elektoralnej 29. Nosił przezwisko „Murgrabia”. Zm. 19 czerwca 1937 
w wieku 77 łat. Pochowany na Powązkach w grobie rodzinnym.
34 Instytut Szlachecki był elitarnym zakładem naukowym dla młodzie
ży męskiej. Założony w 1848 r., mieścił się początkowo w gmachu 
gimnazjum przy ul. Nowolipki, а 15 sierpnia 185 3 został przeniesio
ny do gmachu przy ul. Wiejskiej. Był bogato wyposażony w pracownie 
chemiczne i fizyczne, zbiory i przybory naukowe.
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wtorek na kartach, dawniej jeszcze podobno razem 
z Ojcem bili się pod Stoczkiem35 36 37. Później, umieści
wszy na koszcie rządu dwóch synów w tymże instytu
cie, przeniósł się do Puław, będąc tamże rządcą, lecz 
przy instytucie panien56. Państwo Święciccy mieli troje 
dzieci: dwóch synów i córkę. Najstarszy, przybywszy 
do rodziców, zachorował i po długiej ciężkiej słabości, 
po daremnych staraniach lekarzy, których strapieni ro
dzice z różnych stron zwozili, ratując dwudziestolet
niego syna, umarł w największych boleściach. Przez 
długi czas zdawało się, że mc nie zdoła pocieszyć 
biednych rodziców, dopiero wspomnienie na młod
sze dzieci, większej jeszcze potrzebujące opieki, na 
nowo z boleści powołało ich do życia. Przy instytucie 
powodziło im się dobrze, ale gdy pani Groten, przeło
żona’7, prowadzić zaczęła rozliczne intrygi, sprzykrzył 
sobie to życie, a będąc trochę słabym prosił o uwolnie
nie, i wkrótce uzyskał. Ale zdrowie jego spiesznej po
trzebowało pomocy, sprowadzili się do Warszawy, wy
najęli niewielkie mieszkanie przy ulicy Chmielnej, a na

35 Nie znamy młodości Dominika Wawrzyńca (Laurentego) Rogow
skiego. Jego udział w powstaniu listopadowym i w bitwie pod Stocz
kiem jest możliwy (miał wówczas 23 lata).
36 Instytut Wychowania Panien mieścił się w Puławach od 1846 r., 
(wg innych źródeł: od 1842) następnie działał w Warszawie przy 
ul. Wiejskiej 8, w gmachu dawnego Instytutu Szlacheckiego, pod 
nazwą Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego. Otwarcie nastąpiło we 
wrześniu I 862 r. Według niektórych opinii był przeznaczony nie tyle 
dla panien szlacheckiego pochodzenia, co dla córek rosyjskich dygnitarzy. 
Stanisław Lentz utrwalił na rysunku Instytutka uczennicę Instytutu .
37 Przełożona Instytutu Wychowania Panien.
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wet wzięli na stancyą dwóch studentów, by przy takich 
wydatkach mieć jakiś zysk. Niedługo po przybyciu 
odwiedziłyśmy ich. Pani Święcicka, mająca około czter
dziestu lat, nadzwyczaj dobra, z anielską cierpliwością 
pielęgnuje chorego męża, znosi tysiączne przykrości, 
grymasy ze słodyczą, jest ona prawdziwym wzorem żon 
i matek. Syn, młody chłopiec, mający ze szesnaście lat, 
jest w czwartej klasie, uczy się podobno dobrze, córecz
ka ośmioletnia chodzi na pensyą. Zastałyśmy p. Świę
cickiego słabego, ale w krześle. Po niejakim czasie 
wszedł człowiek już nie bardzo młody, ale zdrów, wy
sokiego wzrostu. Po przywitaniu się z gospodarstwem, 
pan Święcicki zapytał:

„Cóż Ty nie poznajesz pani Rogowskiej". Przybyły 
zbliża się, przypatruje i po niejakim czasie przypomina 
sobie Mamę. Był to p. Maliszewski38 dawny Ojca zna
jomy. Po rozpytaniu i opowiedzeniu mu wszelkich kolei 
naszego losu, p. Maliszewski obiecał nas odwiedzić, 
odnowić dawną przyjaźń, która między nim a naszym 
Ojcem była bardzo ścisłą. Jakoż wkrótce odwiedził nas 
sam, a po niejakim czasie wprowadził żonę i syna. Pani

38 Urzędnik w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. W 1869 r. mie- 
szkali w Warszawie dwaj Maliszewscy: Józef, pisarz w Sądzie Krymi
nalnym (na Placu Krasińskich 549» nowy: 5), Przejazd 649, i Stani
sław, podsędek, Nowolipie 2468. Lista Maliszewskich znacznie się 
wydłużyła juz w roku 1870. Wśród dwudziestu jeden Maliszewskich 
jest pięciu urzędników: Apolinary (Szpitalna 4), Józef (Przejazd 9)> 
Kajetan (Nowogrodzka 27), Ludwik (Szpitalna 4), Stanisław 
(Nowolipie 15). Pierwszy i trzeci to, być może, synowie Maliszew
skich wspomnianych w pamiętniku. Maliszewski ojciec miałby na imię 
Józef lub Ludwik.
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Maliszewska’9 była to kobieta mająca przeszło czter
dzieści lat, dawniej podobno była bardzo ładną, bo 
jeszcze dzisiaj znać ślady, lecz długie widać w życiu 
cierpienia wyryły na jej twarzy ślady choroby, od kilku 
lat bowiem cierpiała bardzo na nogi, które mimo starań 
lekarzy, kąpieli ciechocińskich, dokąd co lato jeździła, 
nic się nie polepszało. Państwo Maliszewscy mieli dwu
nastu synów, a żadnej córki, z tych, gdyśmy ich pozna
ły czterech tylko żyło. Najstarszy Kajetan, blondyn, 
wysokiego wzrostu, dosyć przystojny, mniej był od 
rodziców kochany, z powodu że lubił bardzo ładnie się 
ubrać, przeto wiele pieniędzy wydawał na niepotrzebne 
stroje. Drugi, Apolinary, wielką stanowił z bratem 
sprzeczność —  od urodzenia upośledzony od natury, 
był garbatym, stąd widać innego zupełnie był usposo
bienia: o ile starszy lubił zabawy, o tyle młodszy życie 
ciche i spokojne, zamiast o coraz to nowem ubraniu 
Apolinary przestawał na jednem, skromnem. Rodzice 
lepiej go kochali, bo też Apolinary duszą całą przywią
zany był do domu, z uszanowaniem dla matki —  dla 
niej oddałby wszystko, poświęcił wszystko i gdy starszy 
co dzień na innym balu lub wieczorze, młodszy w do
mu, czytając rodzicom książki lub pracując spędzał dnie 
i wieczory. Trzeci syn, Mikołaj, me chciał się uczyć, a do 
niczego nie mając zamiłowania, umieszczony był w cu- 39

39 Przewodnik warszawski informacyjno—adresowy na rok iSyo, oprać, 
W  Dzierżanowski, R. II, Warszawa 1870 rejestruje trzy Maliszewskie: 
Karolinę, szwaczkę, Tamka 37; Maryjannę, przekupkę, Przyrynek 1 
i Maryjannę, zieleniarkę, Cicha 2. Żadna z nich nie jest interesującą 
nas osobą. Figuruje tu również 21 Maliszewskich,
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kierni, ale chorowity, szczuplej kompleksyi, niedługo 
po naszym zapoznaniu umarł. Najmłodszy, Adam40, 
dwunastoletni chłopiec chodził do szkół. Państwo Ma
liszewscy, oddawszy nam wizytę, zaprosili do siebie, 
i wkrótce częstemi stali się gośćmi. Ona bywała rza
dziej z powodu słabości, ale p. Maliszewski z Apolina
rym częstemi byli w naszym domu.

Kajetan co dzień wychodził gdzieś na wizyty i do 
znajomych, tak że rodzice ani wiedzieli, ani pytali się 
gdzie. p. Maliszewski nas widać sobie upodobał, 
a uznawszy za stosowne partye dla synów, zaczął bywać 
coraz częściej, ale tylko z Apolinarym, gdyż Kajetan 
wcale u nas nie bywał. p. Maliszewski był urzędnikiem 
w Towarzystwie Kredytowem, miał dosyć znaczną pen- 
syą, ale ta podobno nigdy nie wystarczała na zaopatrze
nie potrzeb domowych, a chociaż i synowie mający już 
swoją dokładali, były podobno i długi. Nie mogłyśmy 
nigdy pojąć powodu tego —  my miałyśmy zaledwie 
połowę, potrzebowałyśmy więcej wydawać, gdyż i ubra
nie kobiet więcej kosztuje i pensyą trzeba za nas trzy 
płacić i chociaż prawda, że było bardzo szczupło, ale 
musiało wystarczyć, a oni, mając synów, z których już 
dwóch nie tylko, że nic nie potrzebowali, ale jeszcze 
rodzicom byli pomocą —  i nigdy nie wystarcza. Powo
dem tego był nieład okropny w domu, p. Maliszewska, 
będąc bowiem słabą zawsze prawie, nie mogła zająć się 
domem według potrzeby, przeto każdy syn rządził, 
każdy co innego dysponował, a stąd nie tylko że nieład

40 Adam Maliszewski jako uczeń w 1870 r. nie został zarejestrowany. 
Por. przyp. 38.
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w domu coraz się powiększał, ale i rozchód domowy. 
Gdyby choć jedna znalazła się osoba, co by energicznie 
zajęła się wszystkiem, przywróciła porządek codzienny, 
przyjęła na siebie wszystkie obowiązki gospodyni do
mu, ręczę, że taka pensya nie tylko że by wystarczyła, 
ale jeszcze można by co odłożyć. Gdy państwo Mali
szewscy zaczęli u nas bywać, zrobiło się trochę weselej, 
przychodząc do nas rozerwali niejedną chwilę smutku. 
A sam pan M., jako dawny przyjaciel jeszcze Ojca był 
czule u nas widziany, obudzając nieraz swą obecnością 
najdroższe sercu wspomnienia. Do przyjaciół jeszcze 
Ojca należeli pan Lenczewski41 i Zieliński42. Pan Len
czewski był dalekim krewnym, ale i najlepszym i naj
wierniejszym przyjacielem. Ubogi od dzieciństwa, pra
cował w Prokuratoryi, pobierając małą bardzo pensyjkę. 
Duma, jaką rzadko bardzo zdarza się spotkać, cecho
wała [go] przed innymi przymiotami; przyjaciel nasz, 
choć ubogi, nie przyjąłby od nikogo żadnej łaski, żad
nego wsparcia, i chociaż z Ojcem naszym łączyły go tak 
ścisłe związki przyjaźni i pokrewieństwa, nie przyjął 
nigdy najmniejszej grzeczności, a Ojciec, szanując tę 
szlachetność, nie śmiał nawet nigdy odezwać się z żad

41 W 18 6 1 r. zamieszkiwał w Warszawie Wawrzyniec Lenczewski 
(Aleksandria 2779)» młodszy adiunkt w Kancelarii Prokuratorii 
w Królestwie Polskim.
42 Aleksander Zieliński, przyjaciel domu, ojciec chrzestny autorki 
pamiętnika. Był urzędnikiem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
(ok. I 84O). Następnie był dozorcą drewna i rachmistrzem w maga
zynach Konstantego Lentza. Potem wraz z żoną Feliksą prowadził 
sklep z mydłem. Państwo Zielińscy mieli córkę Elżbietę i syna Alek
sandra.
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ną ofiarą. Gdy Wuj, nie mając nawet w myśli żadnej 
grzeczności czynić, poprosił go na herbatę, p. Lenczew
ski nie przyjął nigdy zaproszenia, zdawało mu się 
bowiem, że Wuj prosi go, wiedząc, że ubogi, a nie przez 
przyjaźń. Mając tak szczupłe dochody, nie pomyślał 
nigdy o ożenieniu i gdy nieraz pytano o przyczyną, 
odpowiadał, że związek małżeński uważa za rzecz tak 
świętą, że żona, którą każden mąż nie kochać, ale 
ubóstwiać powinien, powinna mieć od męża wszystko 
co jej potrzeba, a on, nie mogąc zapewnić żonie bytu 
takiego, jaki według jego przekonania mieć powinna, 
nie chcąc ją narażać na pracę, na znoszenie przykrości, 
to wolał nigdy się nie żenić, choć miernie mógłby 
utrzymać żonę. A żenić się bogato uważał jako czyn 
niegodny, który by go tylko hańbą okrył. Pan Lenczew
ski, gdym go poznała, miał już koło pię [ć]dziesięciu 
lat, niskiego wzrostu, szczupły, już dosyć posiwiały, 
ubierał się zawsze bardzo skromnie, jak również skro
mnie całe pędził życie. Nie bywał prawie nigdzie, prócz 
małej liczby, ale prawdziwych przyjaciół. Gdyby, pracu
jąc w biurze, zechciał brać łapówki, miałby znaczne 
może dochody, ale on brzydził się niemi. Na siebie 
wydawał niewiele, mieszkał skromnie, ale gdy przyszło 
wspomóc uboższego lub w potrzebie będącego przyja
ciela, nie wahał się oddać choćby ostatek, nie wchodząc, 
czy tenże ma do oddania. Gdy przyszło uczynić komu 
jaką przysługę, choćby z narażeniem siebie, był on 
pierwszy, uciekając dopiero wtedy, gdy mu dziękować 
chciano. Wszyscy znali prawość jego charakteru, ale 
zarazem i szlachetną dumę, wszyscy wysoko szacowali
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tę cnotę. R Lenczewski prowadził nasze interesa, czynił 
wielkie przysługi, za które nie dał nawet sobie podzię
kować. Był wtajemniczony w nasze życie, wiedział naj
drobniejsze prawie szczegóły, użyczał chętnie rady i je
go to mogłyśmy policzyć do najlepszych przyjaciół, 
jakich znalazłyśmy w Warszawie. On bez śmiechu, szy
derstwa każdej wysłuchał skargi, jego pociecha najlepiej 
nieraz łagodziła wszystkie przykrości, których od krew
nych nieraz dosyć miałyśmy. Pomimo przyjaźni bywał 
u nas bardzo rzadko, ale gdy przyszedł, z radością 
otaczałyśmy go i długo nieraz rozmawiałyśmy serdecz
nie, poufale.

Pan Zieliński był przyjacielem p. Lenczewskiego, 
chociaż usposobienia ich bardzo się różniły, p. Zieliń
ski był również bardzo dawnym znajomym mego Ojca, 
jeszcze bowiem będąc kawalerami żyli w przyjaźni. 
Znał on również wszystkie koleje naszego życia, był 
moim chrzestnym ojcem. O ile usposobienie i charak
ter Lenczewskiego był poważny, o tyle p. Zieliński 
zawsze wesół, swobodny. Widząc go, zdawałoby się, że 
los i fortuna nie szczędząc swych darów czyniły go 
najszczęśliwszym z ludzi. Tymczasem inaczej się dzia
ło. Dawniej był urzędnikiem i podobno dosyć zamoż
nym, ale gdy się ożenił, gdy familia powiększać się 
zaczęła, nie wystarczało —  państwo Zielińscy założyli 
sklep z mydłem, świecami itd., ale wkrótce stracili 
wszystko, żona poczęła się martwić, chudła, wreszcie 
umarła. Z kilkorga dzieci zostało tylko dwoje. Najstar
szy syn, Aleksander, którym ojciec me bardzo się zaj
mował, oddany do krawca, a córka, w moim wieku,
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bawiła w Wilnie u wuja, który po śmierci matki zabrał 
ją z sobą, obiecawszy posyłać na pensyą. Po śmierci już 
żony p. Zieliński, nie mając co począć, przyjął u mego 
Wuja posadę przy magazynach do dozorowania drzewa 
i prowadzenia rachunków, jakkolwiek pensya niewielka 
i całe położenie niezbyt świetne, umiał się on jednak 
zgadzać z losem i tak jakoś sobie radził, że nikt by się 
nawet nie domyślił, że mu nieraz na wielu rzeczach 
zbywało. Już to wiele winien był usposobieniu, bardzo 
szczęśliwemu, nigdy niczem się nie martwił, nawet 
położenie dzieci, które kochał, nie obchodziło go. 
Ubrany zawsze świeżo, elegancko, choć już dobrze 
szpakowaty, starał się podobać kobietom, w których 
towarzystwie najchętniej przebywał. Znajdując się 
z mm razem, zazdrościłam nieraz tego szczęśliwego 
humoru, wesołości, które nigdy na chwilę nie odstępo
wały go. Zawsze na pogotowiu miał mnóstwo anegdo
tek do opowiadania, czasem przyjemnie dowcipny bawił 
nas. Był on także częstym i poufałym gościem, z któ
rym szczerze, bez przesady i ceremonii można było 
porozmawiać.

Niewielkie wprawdzie było kółko naszych znajo
mych, ale to dosyć serdeczne, szczególnie przyjaciele 
jeszcze Ojca, pełni życzliwości, której nawet w drobno
stkach miałyśmy dowody. Mieszkając na Lesznie, tak 
daleko od środka miasta43, od znajomych, nie z wielką

43 Jeszcze w dwadzieścia lat później za granice centralnej dzielnicy 
Warszawy uważano ulice: Królewską, Graniczną, Żabią, Rymarską, 
Długą, por. Przewodnik po Warszawie wydany staraniem Wielkiego Hotelu 
Europejskiego w czterech językach, Warszawa 1881, s. 2.
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chęcią odbywałyśmy porządny kurs drogi, zanim doszły
śmy do Wujostwa, u których dosyć często bywałyśmy, 
a często trzeba się było wyrzec przyjemności odwiedze
nia kogo, gdy duże błoto lub zmęczenie nie pozwalały. 
Przyszedłszy bowiem z pensyi z ulicy Freta nie miałam 
ochoty już chodzić gdziekolwiek choćbym się tam 
dobrze bawić miała. Do jednej tylko znajomej było 
blisko, to jest do majorowej Sell, o której jeszcze nie 
wspomniałam, a którą najpierwej powinnam była opisać.

Pani Sell była dziewię[ć]dziesięcioletnią starusz
ką44. Żyła w ścisłej nierozerwalnej przyjaźni z naszą 
Babką, której znała jeszcze Matkę45, nosiła na ręku 
i prawie wychowała naszą Mamę, którą bardzo kochała. 
Majorowa od lat czterdziestu będąc wdową, utrzymy
wała się z niewielkiej emerytury, którą po mężu pobie
rała, a znaczna liczba zamożnych przyjaciół, którzy ją 
szanowali i kochali, dopomagała. Zycie majorowej było 
ciche, samotne, spokojne. Zajmowała jeden maleńki 
pokoik na Żelaznej ulicy. Choć już w tak podeszłym 
wieku majorowa była jeszcze czerstwą i żwawą do za

44 Urodziła się zatem ok. 1770 r. Założywszy, że major Sell był
o dziesięć lat starszy od swej małżonki, to czas jego służby przypadł 
na czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Umarł ok. 
I 820 r. W  książce B. Gembarzewskiego, Wojsko polskie. Księstwo 
Warszawskie Warszawa 1905, odnotowany został Stefan
Seile, kapitan artylerii II Legii Kaliskiej w początkach Księstwa War
szawskiego. Można przyjąć, że chodzi o żonę tego właśnie oficera, 
który awansował na majora (wiadomość tę zawdzięczam uprzejmości 
dr. Roberta Bieleckiego). Różnica w brzmieniu nazwiska może być 
wynikiem np. wymowy francuskiej.
45 Babka —  to Małgorzata z Paszkowskich Lentzowa. O jej matce 
brak przekazów.
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dziwienia, sama zajmowała się wszystkiem, chodziła do 
miasta, kupowała potrzebne zapasy spiżarniane, sama 
co dzień porządkowała swój maleńki pokoik, zakładała 
firanki, które zawsze na noc zdejmowały się, ścierała 
kurze, dość, że ciągle krzątała się. W  pokoju jej pano
wała nadzwyczajna czystość, jak również w całym jej 
ubraniu. Nie miała stałej służącej, ty[l]ko najemną 
kobietę, również starą, która przychodziła gotować 
obiad, śniadanie i dopiero gdy pani kładła się do łóżka, 
odchodziła. Majorowa co dzień bywała na mszy u Kar
melitów na Lesznie, skąd wracając, wstępowała często 
do nas, zostawała na obiedzie, a wieczorem odprowa
dzałyśmy ją do domu. Wszyscy podziwiali, jak również 
szanowali tak przyjemną starość, gdyż mimo dzie
w ięćdziesięciu  lat z majorową można było jeszcze 
o wielu rzeczach pomówić, jeszcze obdarzona była pa
mięcią, przytomnością umysłu. Pamiętała najdrobniej
sze szczegóły, żywo zajmowały ją wiadomości politycz
ne, dopytywała o wszystko, pragnąc, by jeszcze mogła 
lepszych czasów doczekać. Nie miała dzieci, daleką 
tylko rodzinę, z którą nie była w stosunkach przyja
znych, nieraz ubolewała, że na starość została tak zu
pełnie samą 1 często prosiła Boga, by jej umrzeć pozwo
lił. Majorowa bardzo Mamę kochała, przychodziła czę-

omagały się wzajemnie, 
gdy majorowej zabrakło nim emerytura nadeszła, 
[przychodziła] do Mamy, pewną będąc, że tu znajdzie 
pomoc, jak również Mama przy końcu kwartału czer
pała u majorowej zasiłek ze świeżo odebranej emerytu
ry. Byłyśmy dla majorowej z takim wylaniem, z taką

sto, i nieraz w potrzebie wsp
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szczerością, że nie było rzeczy, która by przed nią 
została w tajemnicy i śmiało wyznać mogę, że nad nią 
lepszej nie miałyśmy przyjaciółki, jak wierniejszego 
przyjaciela nad p. Lenczewskiego. Te dwie osoby tak 
były przywiązane do nas, jak nikt z krewnych, tak 
gotowe wszystko zrobić dla nas, byleby przyczynić się 
do naszego szczęścia. On ze strony Ojca najlepszym, 
najprzywiązańszym przyjacielem i opiekunem, ona ze 
strony Matki najczulszą najwierniejszą przyjaciółką. 
Nie dziw więc, że obie te osoby kochałam i szanowałam, 
chociaż każdą w inny sposób. Na tym ograniczało się 
całe kółko naszych znajomych.

Zycie nasze wśród tych znajomych, pośród zajęć 
i utrapień biegło szybko, chociaż jednostajnie. Marcelli 
był zawsze jednakowy, zawsze z tą samą życzliwością co 
dawniej. A ja, com go dawniej kochała tylko jak brata, 
postrzegać zaczęłam, że w sercu inne, silniejsze uczucie 
coraz to więcej rozkrzewiać się zaczyna. Im bardziej 
starałam się go unikać, tym mocniej czułam, z jaką 
przychodzi mi to trudnością i chociaż zaraz nasuwałam 
sobie raz zrobione postanowienie, czułam, że braknie 
mi siły, a drżałam na myśl, że mogę osiągnąć cel swych 
starań. Tak stały rzeczy, gdy razu jednego, już nie 
pamiętam od kogo, dowiaduję się, że Marcelli bywa 
w pewnym domu, gdzie córka tych państwa szalenie 
zakochana w Marcelku. Nie pamiętam, kto mi to opo
wiadał, bo wrażenie, jakie sprawiła ta wiadomość, ode
brało mi pamięć. Zdaje mi się, że nie mam potrzeby 
opisywać Ci, co czułam wtedy, bo boleść tak gwałtownie 
ścisnęła mi serce, że nie byłam zdolną nic czuć. Nie
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mogłam się uczyć i parę dni pod pozorem słabości 
zostałam w domu, a głównie, by się zastanowić nad 
sobą, by rozważyć, co mam czynić.

Dom, w którym bywał Marcełłi, był p. Szlamm- 
skich46. Pan Szlamiński był urzędnikiem, mieszkali na 
Lesznie, blisko nas, mieli dwóch synów i trzy córki. 
Średnia z nich, Józefa, młoda panienka, kochała Mar- 
celka. Nie znałam Józi, ale jakaś sympatya, jakieś nie
znane mi uczucie ciągnęło mnie ku niej. Może dlatego 
że jedną ukochałyśmy osobę, dla jednej każda chętnie 
oddałaby nawet życie. Pogrążywszy się w myślach, tra
wiłam noce bezsennie i różne rzeczy przychodziły mi 
do głowy. Wiedziałam, że on mnie kocha, że gdy ze
chcę* *, gdy okażę** mu wzajemność, uczyni*** wszyst
ko, co zechcę, ale cóż wtedy stanie się z Józią? Toż samo 
co by stało się ze mną, gdyby on ją pokochał. Maże ona 
cierpieć, gdy ja będę szczęśliwą, o, nigdy nie zniosłabym 
tego, sama myśl, że ktoś opłakuje me szczęście, zatru
łaby wszystkie dni mego życia. Cóż bym była sama 
warta, gdybym siebie nie potrafiła poświęcić dla dru
giej. Zdaje mi się, że łzy Józi wywołałyby dla mnie 
wieczne nieszczęście. Marcelli jest tak młodym —  
myślałam sobie —  w tym wieku prędzej zapomni pier
wszą miłość niżby zapomniała kobieta, zapomni 
o mnie, gdy zechce, gdy wszelkich ku temu dołożę

46 W  1870 r. w Warszawie przy ul. Leszno 62 mieszkali: Jan Szlamiń
ski, były urzędnik, i Ludwik Szlamiński, emeryt.
* W  rkpisie omyłkowo: zechce.
** W  rkpisie omyłkowo: okaże.
*** W  rkpisie omyłkowo: uczynię.
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starań. Postanowiłam więc jakimkolwiek sposobem od
stręczać od siebie brata, ułożyłam sobie bowiem plan, 
że ja coraz to więcej odpychać go będę od siebie*, to 
obojętnością, to widoczną niechęcią, a Józia przyciągać 
okazywaną miłością. Marcelli pogardzi, znienawidzi 
jedną, a pokocha drugą, tym sposobem obie osiągniemy 
cel starań, choć tak różny od siebie. Po kilku dniach 
ciężkiej walki, podczas których zrobiłam to stanowcze 
postanowienie, wróciłam znów do dawnych zatrudnień, 
pragnąc w nauce, w towarzystwie koleżanek znaleźć ul
gę, zapomnieć, co mnie czeka w domu. A w obejściu 
z bratem nie odstępowałam na włos od uczynionego 
postanowię [nia], chociaż nieraz trapiłam się myślą, co 
pomyśli Marcelli, jak niekorzystne poweźmie wyobra
żenie** i tak przykre myśli osładzała nadzieja, jak 
szczęśliwą będzie Józia, gdy ją Marcelli pokocha praw
dziwie, jak szczęśliwą ja, gdy ujrzę ją jego żoną, gdy 
siostrą nazwę. I dopóty będę grać tę komedię, dopóki 
wszystko nie stanie się jak zamierzyłam. Chociaż w tern 
wszystkiem okazałam dosyć mocy charakteru, nie poj
miesz nigdy, wiele to mnie kosztowało. Ale nie upadłam 
pod ciężarem danego sobie słowa i co dzień w modli-

sobie moja
droga naraz wyrzec się wszystkiego, miłości, której 
takie miałam dowody, przyjaźni, przywiązania brater
skiego, do którego nigdy prawa nie traciłam, a nawet 
pewno i szacunku, bo on nigdy nie ma wiedzieć, co 
skłoniło mnie do podobnego obejścia się. Czy uwie

twach czerpałam moc i odwagę. Bo wystaw

* W rkpisie: od siebie skreślono niebieskim ołówkiem,
** W rkpsie początkowo: postanowienie.
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rzysz, [że] dla mnie największą nagrodą było usłyszeć, 
że on coraz to częściej bywa u p. Szlamińskich. Co 
dzień więcej przekonywałam się o celu starań moich, 
Marcelli coraz rzadszym gościem był u nas, coraz zi
mniejszym. Dopiero tracąc to, co ludzie największym 
nazywają szczęściem, a tracąc dobrowolnie, czułam, na 
jaką skazałam się ofiarę, czasem przychodziło mi na 
myśl, by złamać dane słowo, by do dawnego powrócić 
postępowania. Ale gdy pomyślałam, że to już za późno, 
że już mc zyskać me mogę, błagałam Boga, by mi 
pozwolił wytrwać w powziętym zamiarze.

W  takim stanie rzeczy upłynął rok cierpień, rok że 
tak powiem męczarni, me bywałam nigdzie prócz Wu
jostwa, częściej niż dawniej chodziłam do kościoła, 
a padłszy na kolana przed obrazem Matki Boskiej mod
liłam się gorąco*, nie za siebie, ale za nich oboje, 
błagałam Boga, by mi pozwolił całego życia ofiarą 
okupić szczęście brata. Marcelli, pobywszy na Akademii 
Medycznej, zmienił postanowienie, zaniechał tej nauki, 
chcąc jechać do Petersburga na kursa prawne. Bez smut
ku, ale i bez radości przyjęłam tę wiadomość. Mieliśmy 
się rozłączyć na długo, bardzo długo, myśl, że przez 
ten czas zupełnie go zapomnę, cieszyła mnie, ale obawa, 
ze może być słaby, może potrzebować pomocy w ob
cym, odległym kraju —  zasmucała. Gdy przyszedł na 
pożegnanie, pokazał Mamie śliczną fotografię, którą 
przed wyjazdem zdjąć kazał. Poczęłyśmy prosić, by nam 
zostawił, wymówił się, że tej nie może, ale jeszcze jedna

* W  rkpsie omyłkowo: gorocę.
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znajduje się u fotografa, którą, pozwala nam wykupić. 
Pożegnanie nasze było zimne, obojętne, rozłączaliśmy 
się jak zupełnie obcy. Wkrótce odjechał, nie naznacza
jąc czasu powrotu. Były u nas wakacye, uwolniona od 
nauk, starałam się uwolnić i od ciężaru myśli. W parę 
dni poszła Mama odebrać obiecaną fotografię, ale ja
kież było nasze zdziwienie, gdy fotograf powiedział, że 
przed wyjazdem wszystkie przez właściciela odebrane 
zostały. Ten żart oburzył Mamę i siostry.

Zrobiwszy jeszcze raz ostatni ścisły przegląd w ser
cu, postanowiłam zająć się teraz pilniej nauką, która 
dotąd z powodu opisanych przyczyn szła tępo, zająć się 
sobą, a wyrzekłszy wszystkiego, zapomniawszy 
o wszystkiem, wszystkie godziny poświęcić nauce, do 
czego dopomagała mi zmiana pensyi. Pensya p. Bogu- 
skiej zabraną została na gimnazyum rządowe o siedmiu 
klasach. Nie mogłam dłużej chodzić, a że Zdzisia cho
dziła do p. Conradi47 i tam z Teosią miałyśmy być 
oddane. Jakoż po skończonych wakacyach zostałam 
przyjętą do trzeciej klasy jako drugoletnia, Zdzisia była 
na tymże kursie. Pensya pani Conradi była na ulicy 
Leszno, miałyśmy bardzo blisko. Znalazłam ją również 
dobrą jak p. Boguskiej. Żałowałam tylko dawnych ko
leżanek, z któremi rozłączyłam się, a szczególnie Kleć- 
kiej, chociaż zastałam i tu dwie znajome z dawnej pen
syi. Znajomość jak zwykle na pensyi zrobiła się prędko, 
do czego mi dopomogła Zdzisia, którą tu wszyscy

47 Pensja Ludwiki Conradi, założona w 183 3 r., pięcioklasowa. 
W  owym okresie mieściła się przy ul. Leszno nr hip. 659, S. Konarski, 
Warszawskie szkoły i pensje prywatne w latach tygy-tS6y,  op. c it, s. 252.
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bardzo lubili. Z takim zapałem oddałam się nauce, że 
nawet długo w noc obie pracowałyśmy. Pilność Zdzisi 
do[po]magała mi wiele, sama może nie mogłabym tak 
oddawać się pracy, ale z nią szło to dosyć łatwo. Od
dawszy się nauce, rzadko bywałam u Natalki, z którą 
urwała się owa tak ścisła przyjaźń, a jej miejsce zajęła 
zimna grzeczność. U p. Kubarskiej bywało dosyć mło
dzieży, zapewne starającej się, ale żaden nie był przyj
mowany chętnie —  Natalka z natury zalotna, lubiąca 
mieć przy sobie rój konkurentów z radością widziała się 
otoczoną młodzieżą, ale żadnego spomiędzy nich nie 
wybrałaby na męża. Dopiero niedawno wprowadzony 
został p. Kuksz, syn konsula z Gdańska48, który wszel
kich dokładał starań, by zyskać pierwszeństwo przed 
innemi i dobrze był widziany w domu p. Kubarskich. 
Młody, bo zaledwie 2 5  lat liczący, przystojny, a nade 
wszystko tak grzeczny, tak ujmujący, starający się każdą 
osobę zjednać z osobna zyskał sobie wszystkich i ogól- 
nem życzeniem rodziców i panny było, by jak najprę
dzej policzyć go do rodziny. Z początku ludzie nie
stworzone mówili rzeczy, dziwili się, że Kubarscy wy
dają córkę za ka[l]wina, za Niemca49, tysiące rosło

48 Wilhelm. Kuksz (ok, 183 5—1901), inżynier, przemysłowiec, zało
życiel biura technicznego „Kuksz i Liedke” przy ul, Leszno 25. Portret 
olejny W  Kuksza namalował Stanisław Lentz, Stanisław Lentz 
1861— igzo. Katalog wystawy monograficznej, Warszawa 1976, s. 42, poz, 
28, W Kuksz był wujem artysty, mężem Anastazji Natalii Kubarskiej, 
Pochowany na cmentarzu Powązkowskim, kw, 182, rz, 5. nr 56.
49 Kukszowie osiadli w Polsce przechodzili na katolicyzm, grób ro
dzinny mają na Powązkach (kw. 184, rz. 2, nr 27—28),
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plotek, komeraży50, które krążyły po całej Warszawie. 
Lecz i rodzice, i panna przetrzymali wszystko mężnie, 
na wiele rzeczy zatykając uszy i wreszcie Kuksz został 
narzeczonym, odbyły się uroczyście zaręczyny, ale ślub 
dopiero po roku miał nastąpić —  przez ten czas szyła 
się wyprawa —  sprowadzały z zagranicy rozmaite rzeczy.

Kasia tylko nie miała nikogo ze starających się. 
Skarżyła się często biedna na postępowanie z mą matki, 
opowiadała jak dokuczają, jak boleśnie czuć dają swą 
łaskę, w jak dotkliwych wyrazach p. Kubarska wymawia 
jej wszystko, co uczyniła od dzieciństwa. Litowałyśmy 
się nad mą, co się zgodziła iść za mąż choćby za 
najpierwszego żebraka niż dłużej zostawać na łasce. 
A że Kubarscy mieli bardzo mało przyjaciół, niewiele 
bywało osób prócz tych, co szukając majątku, zamykali 
oczy na resztę, biorąc się do córek. Kasia nie była tak 
ładną ani wykształconą, by bez posagu podobać się 
mogła, przy tern każdy wiedział jak wychowana, do 
jakich przywykła zbytków, nie znalazłszy więc nic, co 
by majątek zastąpić mogło, nie myślał nawet o pannie. 
Trzeba Ci wiedzieć, że dziwnie przyjmowali oni gości, 
a szczególnie niższych od siebie, skreślę Ci tu jeden 
obrazek, który słabe da tylko o innych pojęcie. Razu 
jednego p. Kubarscy dawali wieczór, a że młodzieży 
wówczas bywało jeszcze niewiele, proszono kogoś ze 
znajomych o wprowadzenie. Zeszło się jej dosyć, przez 
znajomych powprowadzani. A że jest zwyczaj, gdy kto 
sobie życzy bywać w domu, wkrótce oddać wizytę, 
jeden z młodzieży, może nie bardzo zamożnej, w parę 
dni przyszedł. Było to rano, jeszcze wszyscy w swych

50 Komeraże —  złośliwe plotki, obgadywanie, intrygi, nieporozumienia.
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pokojach, służąca oznajmia panu przybycie gościa. Wy
chodzi gospodarz, a stanąwszy we drzwiach, nie kiw
nąwszy głową na powitanie, może nawet me spojrzaw
szy, zapytuje szorstko i niegrzecznie: „A co to za inte
res?” Przybyły, zmieszany na wstępie, zaledwie zdobył 
się na odpowiedź —  „Ja me mam interesu żadnego, 
przyszedłem tylko złożyć swe uszanowanie”. „No, to 
i ja nie mam żadnego” —  odpowie Kubarski, zawracając 
się do swego pokoju. Zawstydzony kawaler odszedł, nie 
jednej może osobie opowiadając o grzeczności tego 
domu. Tylko bogaci, mający jakieś tytuły łub ci, co ich 
potrzebowali, mieli wstęp do domu, ale i ci zaledwie 
parę razy do roku bywali. Na takiej stopie stały rzeczy, 
gdy Wuja odwiedził dawny znajomy, nazwiskiem Pasio- 
rowski. Był on kiedyś subiektem w handlu u Rurnickie- 
go51, później objął handel w Rawie. W rozmowie 
poufałej Wuj zapytał go, czemu się nie żeni, na co 
Pasiorowski odpowiedział, ze nie zna nikogo. „Chcesz 
—  rzekł Wuj —  przyjdź do mnie w niedzielę, będzie 
parę panien, to sobie wybierzesz”. Tak się też i stało, na 
niedzielę zaprosił Wuj nas, Kubarskich z pannami. Ma
ma była tylko ze Zdzisią. Bawiono się w gry, a Pasio
rowski zapewne robił przegląd, baczne zwracając oko 
na wszystko, co go otaczało. Nie wiem, która naprawdę 
najlepiej mu się spodobała, bo to dotąd zostało w ta
jemnicy. Wujenka mówiła, że Zdzisia. Pasiorowski za
proszony do Kubarskich oddał im wizytę, ale jedno
cześnie i nam. Zdzisi me bardzo się podobał, ona mało 
znała, ale osoby wykształcone, pełne delikatności i szla
chetności charakteru. Pasiorowski miał wykształcenia,

51 Zakład prawdopodobnie nie przetrwał do lat 1869— 1870.
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ile potrzeba każdemu kupcowi. Mama nie widząc jej 
najmniejszej skłonności, obojętnie przyjmowała go, 
gdy tymczasem Kubarscy wszelkimi ciągnęli siłami. 
Zapraszali, wystawiali inaczej wszystko, do czego wier
nie dopomagała służąca. Teklusia była bardzo dawną 
młodszą, a że kiedyś służyła w domu, gdzie i Pasiorow- 
ski bywał, znała go dobrze. Namówiona przez Kubar- 
ską, poczęła namawiać, obiecując złote góry, nie tylko 
wyliczała posag, wyprawę, kredyt otwarty, który jako 
kupiec mieć będzie, ale jeszcze, jak w każdej potrzebie 
jak z otwartej skrzyni czerpać będzie z worka Kubar- 
skich. Widać, że Pasiorowski był interesownym, skoro 
to najwięcej wpłynęło na niego, a gdy wreszcie z ust 
samego Kubarskiego usłyszał podobne obietnice, 
oświadczył się. Kasia może nawet i nie miała czasu 
pokochać go, wszystko bowiem działo się bardzo pręd
ko, jednakże, naciskana przez rodziców, wspomniawszy 
co już od nich wycierpiała, przystała i dzień ślubu 
naznaczonym został w czerwcu. Podczas gdy ona zajęta 
wyprawą, on co tydzień przyjeżdżał na niedzielę. Gdy 
obydwom parom czas na wzajemnem przywiązaniu 
schodzi, ja tymczasem, oddana nauce, jednostajnie 
przepędzałam czas. Już wszystkie znałam koleżanki, 
tysiączne nieraz wymyślałyśmy figle, którym ja prze
wodniczyłam, miałam kilka koleżanek, z któremi w ści
ślejszych żyłam stosunkach i te zawsze mnie otaczały.

Postanowiłam uczyć się dobrze, by koniecznie na 
nagrodę zasłużyć i choć nauka z wielką szła mi trudno
ścią, pracowałem tak, że wreszcie zdawało mi się, że 
osiągnę cel tych starań. Kilka miesięcy na nowej pensyi 
zeszło prędko, dnia pewnego przychodzi panna Anna 
Dębska (a było to 2 5  listopada) mówiąc, że na Lesznie 
pod figurą Matki Boskiej ma być liczne zebranie, i na
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pamiątkę trzydziestu lat od rewolucji [ma się] śpiewać 
pieśń zakazaną Boże coś Polskę51. Ale wpierw muszę ci 
opisać, kto jest ta panna, daruj więc, że zboczę od 
zaczętego przedmiotu. Kiedy jeszcze mieszkałyśmy na 
wsi, a p. Święciccy w Puławach, bawiła u nich panna 
Dębska, która znała się z samą panią jeszcze z pensyi. 
A wówczas, będąc słabą, przyjechała przepędzić parę 
miesięcy na świeżem powietrzu. Opuszczając tamte 
strony obiecała, że skoro już na stałe mieszkanie przy- 
jedziemy, odwiedzić. Jako i rzeczywiście oddała wizytę 
z siostrą. Panien Dębskich było trzy siostry, najstarsza, 
Wiktoria, już przeszło czterdziestoletnia, była guwer
nantką, dwie młodsze mieszkały z ojcem, już w po
deszłym wieku, starsza, Izabella, niewiele od siostry 
młodsza, dawała lekcje muzyki, co przy małej pensyjce 
ojca stanowiło całe tego domu utrzymanie, najmłodsza 
Anna, słabowita nie zajmowała się niczem, ale tak była 
od sióstr kochaną, że te na nią pracowały. Matka ich 
była bardzo bogatą z domu, córkom ładną dali eduka- 
cyą, która po śmierci tejże i stracie majątku była jedyną 
bronią przeciw ubóstwu. W  krótkim czasie po naszem 
do Warszawy przybyciu straciły ojca; Anna o mało 
życiem nie przepłaciła tak strasznego ciosu, starsze 
zniosły mężniej, po czem z podwójną gorliwością wzię
ły się do pracy. Bogata rodzina wyznaczyła jakąś pen- 
syjkę dla Anny, w różny jeszcze sposób pomagając. 
Polubiłyśmy je bardzo, w towarzystwie bowiem tak 
były przyjemne, przy tern Izabella nadzwyczaj wesoła, 
zawsze pełno żartów, dowcipów, które jak grad sypały się. 52

52 Chodzi o jedną ze słynnych demonstracji patriotycznych.
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Otóż dwudziestego piątego listopada ona pierwsza 
przyniosła nam wiadomość o zebraniu, jakoż kolo szós
tej godziny kilka tysięcy zaległo ulicę, otoczono figurę, 
pozapalano świece i lampki różnokolorowe, po czem, 
padłszy na kolana, zanucili pieśń —  Boże cos Polskę. 
Piękny był to zaiste widok, gdy kilkotysięczny lud 
zanosił modlitwę do Boga. Zebranie to było tak nie
spodziewane, że policya, nie mająca wpierw żadnego 
nakazu, me śmiała przeszkadzać. Była to pierwsza ma- 
nifestacya, odtąd tę samą pieśń zaczęto śpiewać po 
wszystkich kościołach, oraz wiele innych, tysiące no
wych poczęło krążyć wierszy, co dzień to inne wymyś
lano mamfestacye. Spostrzegł się wreszcie rząd, że 
długo milczący w cierpieniu Polacy ocknęli się nagle, 
zaczęli myśleć o środkach zaradczych. Powiększono za
razem liczbę szpiegów, ustawiono milicyą, która stojąc 
po rogach ulic, miała pilnować porządku. Wszystko to 
jednak niewiele pomagało, co rano taż sama policya 
odlepiała tysiące plakad [plakatów], które tuż pod jej 
okiem przylepiano, a oni nie widzieli, co dzień to nowe 
pisma, nowe wydawano odezwy, zabroniono chodzić do 
teatru, osoby uczęszczające na widowiska lano witryo- 
lem53, który palił całe ubranie i nieraz najkosztowniej
sze suknie, okrycia powracały do domu z dziurami. 
I wkrótce teatr stał się zawsze pustym54. Miejska po

53 Stężony kwas siarkowy.
54 „Okres manifestacji patriotycznych 1861 r. odwrócił uwagę społe
czeństwa od teatru. Żałoba narodowa spowodowała spadek frekwencji. 
W  ciągu całego roku w obu teatrach odbyły się tylko trzy przedstawie
nia—premiery, wszystkie w styczniu. Teatry zamknięto: Wielki —  od 
kwietnia 1861 do stycznia 1862 r., Rozmaitości —  od kwietnia 1861 
do marca 1862 r. W  salach redutowych stacjonowało wojsko carskie”, 
E. Szwankowski, Teatry Warszawy I j6 j— ig 18, Warszawa 1979, s. 93—94.
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czta ułatwiała komunikacyą listów (anonim zwanych), 
które do osób najwyższe w kraju zajmujący [ch] urzęda 
dochodziły I jeżeli tylko kto kogo chciał wyszamero- 
wać55, zaraz posyłał mu taki anonim. Szpiegów łapano 
na ulicy, bito, a często na śmierć, łub też sprawiano 
kocyą56.

[ I4  kartek me zapisanych]

R o k  1862

Dnia 2 Stycznia
Już kilka dni nie pisałam mc w tej książce, życie nasze 
tak spokojne, tak jednostajne, że doprawdy nie ma co 
pisać, chociaż teraz już dokładniej będę mogła opisywać 
Ci, moja droga przyjaciółko, notując każdą rzecz zaraz. 
Wczoraj był Nowy Rok, spodziewałyśmy się kilku osób 
z powinszowaniem, tymczasem nikt nie przyszedł, 
dzień był nadzwyczaj brzydki, śnieg padał bez przestan
ku, przy tern wiatr tak straszny, że rzeczywiście trzeba 
było tylko interesu, by wyjść na miasto. Dzień cały 
przepędziłyśmy same w domu.

Onegdaj był u nas pan G .57 Dziś już wiem na pewno, 
że on ma jakieś względem nas zamiary, ale do której,

55 Tu: zgromić, wyćwiczyć, wytresować, nauczyć porządku.
56 Ponieważ mowa o karaniu szpiegów, chodziło być może o narzuce
nie znienacka koca i obicie delikwenta (w późniejszych czasach: „ko- 
cówka”) .
57 Mozę autorka wyjątkowo skraca tutaj imię i ma na myśli Gwalberta? 
Por. przyp, 98 i М3.
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jest to pytanie, które sobie tak często zadaję, a odpo
wiedzieć na nie nie jestem w stanie, lękam się, bym to 
nie ja była tak szczęśliwą, by na mnie wybór ten nie 
padł. Wiesz, moja droga, że to człowiek z charakterem, 
bardzo poczciwy, przy tern utrzymanie dostateczne, 
jestem prawie przekonaną, że byłby najlepszym mężem, 
to też szanuję go bardzo, oddaję sprawiedliwość 
wszystkim jego przymiotom, ale żebym go sobie na 
męża to nigdy, bo go kochać nigdy me mogę, bo go 
dzisiaj chociaż rzeczywiście najmewmniej nie lubię, 
sama nawet nie wiem, za co, czy za to, że każą mi się 
domyślać, że on ma względem mnie jakieś zamiary, czy 
inna jest tego przyczyna —  tego nie wiem. Ostatnia 
jego wizyta popsuła mi humor, znów jestem smutną, 
przeczuwam, że mnie co spotka, widzę swą przyszłość 
w tak ciemnych kolorach, lękam się każdej chwili, zdaje 
mi się każda niesie coś złego. Już od dawna wybieramy 
się do p. Lisieckich58, ale tak jakoś schodzi, że dotąd 
jeszcze nie byłyśmy u nich, ale jutro postanowiłam 
sobie, by koniecznie tam się wybrać; my tak nigdzie nie 
bywamy, a dom p. Lisieckich tak ma być przyjemnym, 
tyle bywa gości, zabawiemy się dobrze, przy tern sanna 
od kilku dni doskonała, użyjemy szlichtady59, przeje
chawszy się aż na Nowe Miasto. Ciekawam, czy mój

58 Lisieccy —  małżeństwo nie najbardziej udane. On był jej trzecim 
mężem, byli bezdzietni. Mieszkali na Nowym Mieście. Lisiecka przy
jaźniła się w młodości z matką Emilii Lentzówny, a samą Emilię znała 
z czasów, gdy ta była panną. Wychowywali siostrzeńca Lisieckiego —  
Sykstusa Zarębę.
59 Przejażdżka zimą saniami.
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zamiar przyjdzie do skutku, czy uda się wizyta, z której 
tak wiele sobie obiecuję.

Dnia 5 Stycznia
Raz przecie może pierwszy w życiu dokazałam swego: 
namówiłam Mamę, pojechałyśmy, ja i Zdzisia, do p. Li
sieckich. Muszę Ci też opisać dokładnie ten dom, 
składa go tylko trzy osoby. Pan L., człowiek mający już 
lat przeszło sześ [ć] dziesiąt, do połowy osiwiały, ale 
wesół, dowcipny dzisiaj jeszcze, chociaż już w wieku, 
może zabawić, rozweselić. Pani L. kobieta także już 
niemłoda, wiele bardzo mówiąca, ale miła, gościnna, 
powitała nas z radością; na wstępie obsypała wymów
kami, że tak długo pozbawiałyśmy ją przyjemności 
bywania u siebie nawzajem, zaprosiła do salonu. Pań
stwo Lisieccy zajmują ładny dość lokal na Nowym 
Mieście, mieszkanie na pierwszym piętrze od frontu, 
składa się z kilku pokoi, salon obszerny, umeblowany 
po staroświecku, meble, lustra, obrazy —  wszystko 
staroświeckiej formy, podobało mi się bardzo, przypo
mina dawne czasy, szczęśliwsze pewno od teraźniej
szych. Trzeba Ci wiedzieć, moja droga, że znajomość ta 
jest już bardzo dawną, pani Lisiecka —  będąc jeszcze 
wdową —  znała się z naszą babką, złączona z nią węz
łem przyjaźni, a nawet dalekim pokrewieństwem, znała 
naszą Mamę jeszcze panną, mile wspominała o tern, 
dopytywała o szczegóły dalszego Mamy losu. Pan Li
siecki bawił nas różnemi dowcipami, opowiadał różne 
facecye. Ale, ale zapomniałam ci jeszcze wspomnieć
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o trzeciej osobie składającej ten przyjemny dom. Jest mą 
p. Sykstus Zaręba —  siostrzeniec gospodarza, młody 
chłopiec, dosyć przystojny i nadzwyczaj grzeczny. Gdy 
pani Lisiecka zajęta gośćmi, on ją wyręcza w nalaniu 
herbaty i innych drobnostkach. Zabawiliśmy do ósmej 
godziny, pani L., nadziękowawszy się nam za odwiedze
nie ją, oznajmiła, że może w Trzech Króli wybierze się 
do nas. Sprowadzone aż na dół przez p. Sykstusa odje
chałyśmy zadowolmone z tej wizyty. Dzisiaj cały dzień 
jesteśmy w domu, może dopiero wieczorem przejdzie
my się do Wujostwa. Był u nas dzisiaj pan Ignacy N .60

-  prosiła go Mama koniecznie o konie do Modlina, 
chciałyśmy zrobić Marcelkowi niespodziankę na 16 
Stycznia61, gdyż tego dnia przypadają jego imieniny; 
obiecał dołożyć wszelkich starań, by dostać koni, a ja 
tymczasem ciągle o tern myślę, chociaż pewno nie po
jadę, gdyż Mama przyrzekła pannie Szlamińskiej, że ją 
zabierze, jeżeli tylko uda się pojechać, oni znów ze swej 
strony obiecali zabrać Mamę, jeżeli wpierw dostaną 
kom, więc tylko Zdzisia z Mamą zapewne pojadą, a ja, 
co najwięcej może ze wszystkich pragnę go widzieć, 
muszę pozostać w domu. Jakże za to niecierpliwie czekać 
będę ich powrotu, przynajmniej dowiem się, czy 
zdrów, jak wygląda, może nawet i napiszę parę słów do

60 Ignacy Niewęgłowski był w 1864 r,, a zapewne i wcześniej, subiek
tem w którymś z warszawskich sklepów. Uczestniczył w sporządzaniu 
aktu zgonu autorki w katedrze warszawskiej. Można przyjąć, ze jest 
on tą samą osobą co Ignaś N, Był mężem lub narzeczonym Kamilki 
Przyłuskiej. Ukrył się przed branką, choc kilkakrotnie przychodzili po 
niego żandarmi.
61 Jest to pierwsza wzmianka o aresztowaniu Marcelego Kiczorowskiego,
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niego. Biedny Marcelli, jakże ten czas niewoli musi mu 
się długim wydawać, tutaj siedząc przynajmniej parę 
razy w tygodniu widywał ukochane osoby, a tam sam, 
opuszczony, jakże musi cierpieć; gdybym choć w części 
mogła zmniejszyć jego cierpienia, poszłabym chętnie 
do więzienia, by jego uczynić wolnym, ale cóż począć, 
me mogę mu ulżyć w ten sposób, proszę przynajmniej 
Boga, by skrócił czas jego więzienia, by go jak najprę
dzej wyswobodzić raczył.

Dnia 11 Stycznia
Juz jedenaście dni karnawału, Warszawa tak cicha, 

spokojna, życie tak jednostajne, nie ma żadnych zabaw, 
bo i któż w tych czasach mógłby się bawić, Cytadela 
przepełniona, aresztują ciągle62. Od kilku dni grają 
teatr, gdyż na dwanaście przedstawień rozkupiono bi
lety, woj [sjkowym i urzędnikom postrącano z pensyi, 
mówią, że teatr byl napełniony po większej części 
Rosjanami, nawet z biedniejszej klasy było bardzo ma

62 ,|W ciągu zimy I8 6 l/ l8 6 2  r. aresztowano w Warszawie 200—300 
osób tygodniowo, głównie za brak latarek, ale również za futrzane 
czapki (rzekomo też „narodowe” ). W  pierwszym półroczu 1862 r. 
liczba aresztowanych wynieść miała 14 83 3 osoby. Z nich wprawdzie 
tylko 3586 odpowiadało za przestępstwa polityczne (wliczając w to 
juz brak latarek); zresztą miało tu chodzić o włóczęgów, żebraków 
1 kryminalnych przestępców. Zawsze jednak liczba 82 aresztowanych 
dziennie świadczy o terrorze, jaki panował w mieście, równie jak 
o nastrojach uboższej ludności , S. Kieniewicz, W a rszaw a w powstaniu 
styczniowym, wyd. 3, Warszawa 1965, s. 98—99.
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ło, jednakże grają, podobno tylko te dwanaście przed
stawień przegrać mają. Kościoły zamknięte. Białobrzes- 
ki63 skazany na rok do jednej z fortec, arcybiskupem 
ma być Feliński64, już potwierdzony przez papieża. Zaraz 
po jego przyjeździe mają otworzyć kościoły; o Felińskim 
różne są zdania, ciekawa rzecz, jak się wywiąże z przyjętego 
na siebie tak trudnego obowiązku. Szkoły miały być ot
warte 20 tego miesiąca, lecz i to wstrzymanem zostało, 
gdyż —  jak niektórzy utrzymują cesarz zatwierdził pro
jekt Wielopolskiego co do nowej organizacyi65. W  tych 
dniach nawet rozeszła się wiadomość, że ma przybyć do 
Warszawy cesarz z Wielopolskim, mają jakieś łaski ogłosić, 
lecz to pewno jedna z milionowych bajeczek, których tyle 
krąży po całym mieście. Nasz zamiar pojechania do

63 Ks. Antoni Białobrzeski (1793 — 1868) —  prałat i wikariusz gene
ralny, po śmierci arcybiskupa warszawskiego Antoniego M. Fijałkow
skiego w 1861 r. został mianowany administratorem archidiecezji 
warszawskiej. Rozkazał zamknąć warszawskie kościoły: bernardyński 
i katedralny, po profanacji przez żołnierzy carskich, oraz zawiesił 
nabożeństwa w pozostałych kościołach warszawskich. Aresztowany 
i więziony w Cytadeli został skazany na śmierć. Wyrok śmierci zmie
niono następnie na zesłanie do Bobrujska.
64 Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński (1 822—1895)» przyjaciel Juliusza 
Słowackiego, uczestnik powstania w Wielkopolsce 1848 r., został po 
śmierci arcybiskupa warszawskiego Antoniego M. Fijałkowskiego 
i uwięzieniu ks. A. Białobrzeskiego metropolitą warszawskim, od 
stycznia I 862 r. Związany z kręgami ziemiańskimi, był przeciwny 
konspiracjom, dążył do uspokojenia nastrojów. Zawieszony w czyn
nościach arcybiskupich, z powodu listu do cara, w którym apelował 
o przyznanie Królestwu niepodległości (choć w ścisłym związku 
z Rosją), został przez władze carskie deportowany do Jarosławia.
65 Była to plotka. W rzeczywistości wykluczył wszelkie ustępstwa 
polityczne.
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Modlina jeszcze nie przyszedł do skutku, zachodzą 
w tym różne trudności, jako to wyrobienie paszportu 
i otrzymanie pozwolenia od samego namiestnika66, ale 
to wszystko da się załatwić, byleby tylko skąd dostać koni. 
Tymczasem wiesz co, moja droga, od kilku dni jedna myśl 
mnie zajmuje, to jest by można wyszukać fotografii Mar- 
celka. Wczoraj przyszła Jadwisia, Mama posłała nas, by 
załatwić mały interes, tymczasem ja, nie mówiąc nic niko
mu, wstąpiłam do kilku fotografów, zaraz u pierwszego 
znalazłam, lecz jej nie kupiłam, wyszłam z zamiarem, 
by wpierw obejrzeć, potem dopiero wyszedłszy z Mamą 
kupić. Bo trzeba Ci wiedzieć, że mam swój fundusz, 
którym mogę podług woli rozporządzić. Gdy przyje
chała do nas panna Józefa Niewęgłowska67, przyszła 
nam ochota, by koniecznie kazać się fotografować, tym 
bardziej, że Wandzia Swieprawska, moja bardzo dobra 
koleżanka, w każdym liście usilnie prosi o nie, zaprag
nęłam fotografii, a tu nie ma na mą pieniędzy: Mama 
dać na nie nie może, gdy tyle innych rzeczy kupić 
potrzeba, a zadosyć uczynienie mej woli jest rzeczą, bez 
której obejść się można. Układamy więc z panną Józe
fą różne projekta, myślemy długo, aż nareszcie wpada
my na myśl, czy by nie można czego uszyć lub wyhaf
tować. Stanęło w końcu, by kupić perkalu, batystu, szyć 
kołnierzyczki; p. Józefa miała jedną część rozprzedać,

66 Obowiązki namiestnika Królestwa Polskiego pełnił od listopada 
18 61 do czerwca 1862 generał rosyjski Aleksander Liiders 
(1790—1874). Patrz też przyp. 75.
07 Józefa Niewęgłowska mieszkała na wsi, ale odwiedzała Warszawę 
i panie Rogowskie, O jej rękę starał się, a w istocie uczucie udawał, 
Piątkowski (znajomy Ignacego Niewęgłowskiego),
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ja drugą. Zaledwie projekt zatwierdzonym został, już 
w godzinę przybory potrzebne do szycia leżały przed 
nami, a ja z p. Józefą szyłyśmy. Praca ta poszła prędko, 
pierwszy w życiu zarobek, chociaż na fraszki, udał się 
i po upływie miesiąca po rozliczeniu wypadło na każdą 
z nas po cztery ruble, co wydało się mi bardzo wiele, 
gdyż przy tej pracy chodziłyśmy dosyć. Miałam więc 
pieniądze gotowe na fotografię, ale zmartwienia nasze, 
uwięzienie Marcelka, nie pozwalały mi doprowadzić 
tego do skutku. Teraz szyję także i moje kołnierzyki 
mają jakoś powodzenie. Na kolendę dostałam śliczny 
album do fotografii, powiększył on we mnie zapał do 
pracy, gdyż chciałabym, by się jak najprędzej zapełnił 

-  już kupiłam za swe pieniądze fotografie Jadwisi 
i panny Hoquin, guwernantki z pensyi, Marcelka mu
szę mieć koniecznie, choćby mi przyszło nie wiem jak 
pracować na to. Wczoraj przyjechała ze Świąt p. Józefa; 
będę ją prosić, by ze mną poszła do Bayera68 —  on musi 
mieć fotografią jego, każę ją przerobić do mego albu
mu. Takam wdzięczna p. Józefie, że poddała ten projekt 
zarobienia czegoś, mam przynajmniej zawsze pienią
dze, gdy chcę sobie co kupić, nie potrzebuję nikomu 
zdawać rachunków z mych wydatków. Po ukończeniu

68 Modny zakład fotograficzny Karola Adolfa Beyera (1 818—1877). 
W I 844 r. otworzył on w pałacu Zamoyskich przy Senatorskiej, 
w ogrodzie, pierwsze w Warszawie oszklone atelier. W czasach au
torki pracownia mieściła się zapewne przy ul. Wareckiej. K. A. Beyer 
podczas manifestacji 25 lutego 1861 utrwalił swą kamerą pięciu 
poległych, a w listopadzie został aresztowany i uwięziony w M od
linie. W I 863 r. został powtórnie aresztowany i zesłany do Nowo- 
chapiorska.
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pensyi zajmowałam się robotą, ale tylko dla siebie, 
wychodziłam prawda często, a teraz i sobie mam czas 
zrobić co potrzeba i zarobić na drobiazgi, a Mama 
pochwala pracę tego rodzaju, która jakakolwiek jest, 
nikogo me krzywdzi, owszem, jeszcze zaszczyt przyno
si; nawet często daje mi Mama na przykład Lodzię, 
która —  będąc tak bogatą —  zarabiała jednakże w po
dobny sposób. Gdyby jak najprędzej przyszło to jutro, 
bo jak najprędzej chciałabym mieć jego fotografię, 
zdaje mi się nawet, że już widzę go przed sobą, żeby 
tylko moja dotychczasowa kasa wystarczyła, a resztę to 
już pożyczę, gdy dużo kosztować będzie, a mieć go 
muszę koniecznie.

Dnia 19 Stycznia
Od kilku dni mamy mrozy tak silne, że niepodobna 
wyjść, ani wyjechać, lecz to wszystko znieślibyśmy, 
gdyby można dostać jak najprędzej paszport i wyje
chać. Mama już od kilku dni stara się o niego, ale nie 
chcą wydać u komisarza, gdyż nie jesteśmy przesiedle
ni, potrzeba wyjąć paszport, za którym przyjechaliśmy 
do Warszawy, a dopiero uzyskamy nowy. Wczoraj była 
u nas pani Wejcenblut69, której syn siedzi razem z Mar- 
celkiem, mówiła, że już ma wszystko gotowe do podró
ży, prędzej pewno pojedzie niż my. Prosiłyśmy ją usil
nie, by od syna dowiedziała się czegoś o Marcellim

69 W I 87O r. mieszkała przy ul. Chmielnej ?6 Ryfka Wejtzenbluth, 
szwaczka. Nie wiadomo, czy o niej mowa.
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i zaraz po powrocie doniosła nam; teraz z niecierpliwo
ścią czekać będę jej przybycia. Mówił Wuj, że jakiś pan

-  powróciwszy z Modlina —  doniósł, że jest słaby 
trochę, a tu, mój Boże, nie można się wybrać przez ten 
nieznośny paszport. Żałuję bardzo, że nie pojadę, ale 
Mama przyrzekła p. Szlamińskiej, że jak tylko pojedzie, 
zabierze ją z sobą. Pojedzie za moim paszportem, choć 
bardzo pragnę go widzieć jak najprędzej i byłabym 
szczęśliwą mogąc pojechać, muszę jednak zostać w do
mu, wiem, że mu większą zrobiemy przyjemność przy
wożąc Józię, dla niego każda godzina jest tam męczar
nią, nie widząc nikogo ani z krewnych, ani znajomych, 
przynajmniej się ucieszy, zobaczywszy ją.

Łodzią ani razu nie widziała się z nim w Cytadeli, 
p. Szpakowski tłumaczy ją słabością, ale wiem, że zdro
wa, doprawdy nie pojmuję podobnej obojętności ze 
strony siostry, jednego ma brata i można powiedzieć, 
że go nie kocha, skoro mogła obejść się, by go przez 
trzy miesiące nie widzieć, i tą oznaką przywiązania nie 
ulżyć jego cierpieniom. Marcelli jest moim tylko cio
tecznym bratem, a wierz mi, moja droga, że żadna 
z rodzonych sióstr nie kocha tyle swego brata, ile ja go 
kocham, może to dlatego, że jego tylko mamy, że nie 
mam braci rodzonych, ale dla niego wszystko byłabym 
gotową zrobić, a Łodzią jest tyle nieczułą, że jedynego 
brata, który ją tak kocha, nawet nie odwiedzi, Anielka

-  ta znów jest ofiarą, ona by pewno nieraz pragnęła 
go widzieć, ale nawet prosić o to [nie] śmie siostry. 
Wszyscy znajomi nie mogą się nadziwić temu, mówią, 
że p. Szpakowski zajęty tylko zbieraniem majątku, 
w czem mu wiernie dopomaga czuła małżonka, ze nie
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dbają o resztę rodzeństwa, kontenci będąc, że ich pie
niądze trzymają na domu nowo wybudowanym. Ale, 
pomimo że mrozy tak silne, ciągle wysyłają młodzież 
do wojska przeznaczoną, gdy ostatniapartya wychodzi
ła było dwadzieścia kilka stopni mrozu, biedni więźnie 
—  czy oni wytrzymają tak długą podróż, wśród takiej 
zimy? Bardzo wiele osób odprowadzało ich do Miłosny, 
czem kto mógł obdarzając na drogę; w dalszym ciągu 
duogi na każdej stacyi mnóstwo czekało osób, wielu 
Żydów okazywało serdeczne współczucie dla braci ro
daków. Opowiadają, że gdy księdza Białobrzeskiego 
wywożono, błogosławił [on] po drodze kobiety, i gdy 

- z pań, pani N., zapytała go, jakie wrażenie spra
na mm przeczytanie wyroku skazującego go na 

śmierć, zdziwiony ksiądz dawał jej słowo, że o niczem 
me wie, że podczas całego siedzenia w Cytadeli ani razu 
nie był wzywany do tłomaczenia, że mu żadnego wyro
ku nie czytano, że dotąd nie wie, gdzie jedzie i na jak 
długo, a gdy mu pani N. pokazała gazetę opisującą to 
wszystko, ksiądz Białobrzeski prosił, by mu dała na 
pamiątkę, co pani N. z chęcią uczyniła. Gdy kobiety 
płacząc żegnały go, obróciwszy się do nich rzekł: „nie 
płaczcie, bo gdy żandarm wiezie księdza, jest nadzieja 
że wróci, ale gdy ksiądz wiezie żandarma, ten już nigdy 
me wróci”. Ksiądz B. jest skazany na rok do twierdzy 
w Bobrujsku. Tu w Warszawie aresztują ciągle, co jed
nych wywiozą, to zaraz ich miejsce zastępują nowi 
więźnie. Co dzień do więzienia jest bardzo wiele osób 
w Cytadeli, wśród 20 stopni mrozu biedne kobiety 
marzną pod kratą, by się widzieć z ukochanemi osobami.

jedn
wiło
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Dnia 26 Stycznia
Chociaż życie jednostajne, jakie prowadzimy, nie do
starcza wiele przedmiotów do pisania, jednakże ja biorę 
za pióro, by Ci, moja jedyna, udzielić trochę chociaż 
drobnych szczegółów. Panna Józefa bawi u nas dotąd, 
ona rozwesela niejedną chwilę smutku i tęsknoty, tak 
nam z nią dobrze, że z obawą nieraz przychodzi mi 
pomyśleć, co to będzie, gdy odjedzie, wybiera się na 
wieś. Opowiadała mi niektóre szczegóły o panu 
P[iątkowskim], gdy jeszcze była w Sosnowcu za gu
wernantkę, poznała go; nie bardzo się jej podobał, lecz 
gotową była poślubić go, jak czyni wiele kobiet, które 
idą za mąż, aby iść. Pan В okazywał zawsze najczulsze 
przywiązanie, a nawet razu jednego oświadczał się li
stownie, na co p. Józefa odpowiedziała, że jej los zło
żony w ręku rodziców, od nich więc zalezy stanowić
0 jej przyszłości. W następnych listach pan P pisał, że 
skoro tylko mteresajego lepszy wezmą obrót, pospieszy 
na wieś do rodziców p. Józefy prosić o jej rękę. Panna 
Józefa, ufając mu, chociaż go nie kochała, postanowiw
szy iść za mąż, zaczęła powoli skupować wyprawę
1 w krótkim czasie miała już wiele rzeczy do skromnej 
wyprawy. Pani Suprymowicz70, u której była, oddała 
córki na pensyą, panna Józefa zatem oddaliła się. Piąt
kowski prosił jej, by nie brała nigdzie nowego miejsca, 
lecz przyjechała do rodziców, a on wkrótce tam przy
będzie. Tymczasem uchodziły dnie i tygodnie pobytu 
jej na wsi, a Piątkowski nie przyjeżdżał, rzadko tylko

70 Zapewne zatrudniała u siebie Józefę Niewęgłowską, bliżej nieznana.
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korespondencya utrzymywała ich stosunki. Tak upłynę
ło kilka miesięcy. R Józefa nie chcąc w daremnym ocze
kiwaniu być ciężarem rodziców, przyjechała w paź
dzierniku do Warszawy w zamiarze starania się o miej
sce. W  tym czasie wypadły wiadome ci już rozruchy; 
gdy smutek we wszystkich prawie domach zajął miejsce 
i nasz me był od mego wyłączonym — wzięcie Marcel- 
ka do Cytadeli, różne smutne wiadomości polityczne 
pogrążyły nas w okropnym smutku; dnie przepędzając 
we łzach, w towarzystwie panny Józefy znajdowałyśmy 
ulgę, pociechę; uradowane, ze ją mamy w domu, nie 
pozwoliłyśmy oddalać się od nas, a wynalezienie zarob
ku, który Ci już poprzednio opisałam, zatrzymało ją 
u nas. Przed świętami Bożego Narodzenia przyjechali 
p. Przyłuscy71, mieszkający parę mil od Warszawy i za
brali z sobą p. Józefę, zaraz po świętach miała powrócić, 
tymczasem bawiła miesiąc. Po powrocie ze wsi zauwa
żyłam, że wielka zmiana zaszła w całym sposobie myś
lenia p. Józefy. Inaczej mówiła już o Piątkowskim, inne 
zupełnie objawiała zdanie o małżeństwie, z tego łatwo 
domyśliłam się, że poznała kogoś na wsi, który zajął 
całe jej serce. Tymczasem Piątkowski stał się dziwnie 
obojętnym, chociaż za każdą rażą, będąc w Warszawie, 
był u nas, jednakże ta jego obojętność zastanawiała nas, 
dając wiele do myślenia. Gdy wszedł do pokoju i zaled
wie się tylko ukłonił, nigdy nie zaczął z nią rozmowy, 
ale prowadząc ogólną nigdy nawet jednego słowa nie 
przemówił do niej, a gdy my nieraz —  sądząc, że 
narzeczonemu najmilej rozmawiać z swą lubą —  zosta

71 Władysław Przyłuski wraz z siostrą Kamilą.
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wiałyśmy ich sam na sam, Piątkowski uciekał od niej, 
zwracając zawsze swą mowę do której z nas. Takie 
postępowanie zwróciło uwagę Mamy, poczęła bliżej 
przypatrywać się tej szczególnej parze, wiedząc, że 
bywa u nas tylko dlatego, że panna Józefa bawi; dziwiła 
się tym modnym widać konkurom, w końcu zaczęła się 
obawiać, czy on czasem nie ma zamiarów względem 
której z nas. Gdy nam to Mama powiedziała, stałyśmy 
się dla niego zimniejsze, mniej grzeczne niż dawniej, 
a nawet w rozmowie raz dałyśmy mu do zrozumienia, 
że wiemy o jego z Józią postępowaniu. Tłomaczenie 
jego dowiodło nam, że już o Józi nie myśli, a ja posta
nowiłam przy pierwszej sposobności powiedzieć mu 
wiele, objawić swe zdanie o podobnych mężczyznach, 
którzy prócz pogardy nie są w stanie na inne zasłużyć 
uczucie. Otóż i wczoraj przyjechał Piątkowski, przy
szedł o trzeciej godzinie tylko na chwilkę, oświadcza
jąc, że wieczór znów przyjdzie, gdyż jeszcze dzień 
zabawi. Chociaż nie bardzo byłyśmy temu rade, gdyż 
wybierałyśmy się do p [anien] Dębskich, jednakże Ma
ma, czyniąc to dla Józefy, oświadczyła, że z przyjemno
ścią czekać go będziemy. Jakoż rzeczywiście przyszedł 
z p. Ignacym72, przez cały wieczór Józia nie przemówiła 
do niego ani słowa, a w jej spojrzeniu malowała się 
pogarda, na którą bardzo zasłużył. Bo jakiż miał cel, 
durząc ją przez tak długi czas? Jeżeli tylko chwilową 
zabawkę, to może być pewnym, że mu nie wyjdzie na 
dobre i może się spodziewać kiedyś podobnego ze

72 Patrz przyp. 60.
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strony panny odwetu, czego mu z serca życzę. Panna 
Józefa jeszcze i tak za mąż pójdzie —  jeszcze lepiej, bo 
za tego, kto kocha prawdziwie.

W  tych dniach ma zamiar znowu wyjechać na wieś, 
będzie nam znów smutno bez niej. Dotąd czas przepę
dzamy jako tako, karnawał znamy tylko po pączkach, bo 
zabaw nie ma żadnych73, u Wujostwa bywają małe co 
niedziela zebrania —  na ostatnich bawiliśmy się nieźle 
i dosyć długo do pierwszej godziny. Po powrocie napi
sałam jeszcze list do Marcelka, który zabrała pani 
Wejcenblut, oczekujemy niecierpliwie jej przyjazdu — 
da nam jaką o nim wiadomość. Wujenka wspominała, 
że pan Szpakowski dawał znać, czy me mamy jakiego 
interesu, gdyż jedzie do Modlina. Mocno nas wszyst
kich to zdziwiło, mnie się zdaje, że to jakiś interes 
pieniężny zrobił go tak czułym, tym bardziej że 9 stycznia 
skończyła się małoletność Marcelka74. My dotąd nie 
mogłyśmy wyjechać, powiedziano, ze widzieć się 
z więźniem w Modlinie nie można bez pozwolenia na 
piśmie namiestnika, a że posłuchanie u niego przypada 
raz na tydzień, w sobotę, poszła Mama do zamku, lecz 
jakiś urzędnik oświadczył, że Laders75 wyjechał, a proś

73 Mowa o publicznych balach, spotykano się jednak na prywatnych 
zebraniach —  podwieczorkach, kolacjach.
74 9 stycznia l 862 Marceli Kiczorowski ukończył 21 lat, urodził się 
bowiem 9 stycznia l 84L
75 Aleksander Lüders (1790—1874), generał rosyjski, zdobywca War
szawy w I 83I t., zastępca namiestnika Królestwa od października 
l 86l . 27  czerwca 1862 dokonano na niego zamachu. Sprawcą był 
Andrzej Potebnia ( 1838—1863). Zamach był odwetem za skazanie 
i rozstrzelanie w Modlinie trzech członków Komitetu Oficerów Ro
syjskich w Polsce.
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bę można podać tylko na piśmie, potrzeba znów czekać 
drugiej soboty. Przez ten czas napisano prośbę, którą 
na czysto przepisała Wujenka i następnej soboty oddała 
Mama. Kazano po odpowiedź przyjść we wtorek. Gdy 
Mama po raz trzeci udała się, powiedziano wreszcie że 
to zależy od plac—komendanta Cytadeli, że namiestnik 
nie udziela podobnego pozwolenia. Przynajmniej z jed- 
nem zostało załatwione, i chociaż paszportu nie mamy, 
i nie dostaniemy, jednakże za kartą, jakie wydaje ober- 
policmajster będzie można pojechać. Onegdaj Wuj wy
jechał w Lubelskie —  nie można jechać, aż powróci. 
Mój Boże, gdy nam różne przeszkody nie pozwalają 
jechać, biedny Marcelli może myśli, żeśmy o nim za
pomnieli, już i miesiąc jego pobytu w Modlinie upły
nął, daj Boże, by te dwa jeszcze jak najprędzej prze
szły76. Mówią ciągle o bliskim przyjeździe nowego arcy
biskupa, ks. Felińskiego, ciekawam, co to będzie, gdy 
wszyscy mają śpiewać, a zastąpiwszy wyjście, skłonić 
Felińskiego do śpiewania lub przynajmniej pozostania 
w kościele. Niektórzy utrzymują, że się nie obędzie bez 
jakiegoś nadużycia, przewidują smutne rzeczy stąd 
wyniknąć mające, jednakże wszyscy pójdą i wszyscy 
śpiewać będą. Spodziewają się, ze Feliński zażąda uwol
nienia przynajmniej niektórych osób. Wielu już księży

76 Jak z tego wynika, Marceli Kiczorowski był skazany na trzy miesiące 
więzienia w Modlinie. Dokładna data uwolnienia nieznana. Areszto
wany 3 ( 15) października l 86l ,  akta przekazano 5 ( 17) tegoż 
miesiąca „do osobistego uznania” (zapewne namiestnika). 15 (27) 
listopada decyzja brzmiała (w odniesieniu do wszystkich czterech 
uczestników): „Rozkazano wcielić do wojska z zaliczeniem poboru 
lub bez zaliczenia zależnie od okoliczności”.
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zostało wysłanych w różne strony, młodzież zaś 
wszystką do pułku oremburskiego77 78. Gdy jedna z tych 
partyi, przechodząc przez Pułtusk zatrzymała się na 
dniówkę, biedni więźnie prosili, by im wolno było iść 
do kościoła pomodlić się na drogę. Wszedłszy, po 
gorącej modlitwie po podniesieniu zaintonowali pieśń 
Boże cos Polskę, byli w kościele, wiedzieli, że kary już im 
powiększyć nie mogą, po raz więc ostatni na ziemi 
polskiej zanucili pieśń za jej pomyślność. W  kilka dni 
wysłano kilku urzędników na śledztwo, czy kto z mie
szkańców nie śpiewał także, ale nic wyśledzić nie mogli. 
Gdy znów inna partya przechodziła przez wieś hr. R., 
ten zaprosił wszystkich do siebie, częstując gościnnie 
nawet żołnierzy. Wtem dano znać do Warszawy, w tej 
chwili jeden z tajnej policyi przebiera się i przybywszy 
do wsi hrabiego, wchodzi do pokoju —  wznoszono 
właśnie toast za pomyślność ojczyzny. Jeden z młodych 
ludzi, akademik nazwiskiem G.7 , poznawszy szpiega, 
rozgrzany winem i domyśliwszy się zapewne powodu 
jego przybycia, rzuca weń szklanką, którą przed chwilą 
spełnił toast i lekko rani go. Zaraz partyą tę wysiano 
w dalszą drogę, a G. wrócono do Cytadeli w Warszawie. 
Biedny chłopiec, co jego za to czeka za kara, lecz może 
zniesie ją łatwiej w Polsce niż w nienawidzonym kraju*.

77 Rekrutów polskich z Królestwa wysyłano przeważnie do Korpusu 
Orenburskiego, który pełnił służbę w szczególnie ciężkich warunkach, 
w stepach nad Morzem Kaspijskim, w Kazachstanie.
78 Nazwisko utajnione ze względów konspiracyjnych. Patrz przyp. 57; 
98 i 143.
* W  rkpsie cały ustęp Gdy znów (...) kraju skreślono niebieskim ołówkiem.
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Dnia 28 Stycznia
Wczoraj byłam z Mamą i p. Józefą na imieninach 
u p. Kuszell, bawiłam się bardzo dobrze do dwunastej 
w nocy, był tam i Witold, nie wiem, czy skutkiem no
wego nazwiska, jakie mu nadano, i dlatego [że] już 
został doktorem, jest bardzo poważny, mało udzielał 
się damom, więcej rozmawiał z mężczyznami, jest jed
nak dla wszystkich z nadzwyczajną grzecznością79. Ba
wiliśmy się trochę w gry, trochę rozmową, poznałam 
mądrego człowieka p. S... go80, jest to urzędnik z Pro- 
kuratoryi, bardzo miły chłopiec. Ponieważ było już 
bardzo późno, pani Kuszell prosiła go, by nas odpro
wadził, co z] największą chęcią uskutecznił. Podczas 
drogi spytała go Mama czy [zna] pana Lenczewskiego, 
przyjaciela naszego —  zna go doskonale. Jutro znowu 
imieniny Zdzisi 1 spodziewamy się paru osób. Opiszę 
Ci wszystko ze szczegółami, a teraz muszę porzucić 
pisanie 1 spieszyć do domowych zatrudnień.

Dnia 30 Stycznia
Wczoraj były imieniny Zdzisi, bawiłyśmy się doskonale, 
przyszło kilka osób, dobrze znajomych, Wujenka, Na- 
talcia z Kasią, która od paru dni bawi, 1 tak w kółku 
rodzinnem przepędziłyśmy cały wieczór bardzo przy

79 Krewny lub znajomy państwa Kuszell, doktor. Przyczyna zmiany 
nazwiska trudna do wyjaśnienia.
80 Urzędnik z Prokuratorii. Autorka zataja nazwisko, chodzi zapewne 
o Strusińskiego, por. przyp. 87, 154.
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jemnie. Była także panna Zofia Browarska81, wiesz, 
moja droga, ona już jest trzy miesiące narzeczoną, tak 
się tem ucieszyłam, że dziś jeszcze z radością piszę 
o tem, bo to, wystaw sobie, panienka biedna, bez rodzi
ców, długi czas była guwernantką, potem bawiła przy 
wuju; teraźniejszy narzeczony poznał ją w pewnem 
towarzystwie, wprowadzony przez jednego ze znajo
mych p. Zofii. Po dwóch miesiącach bywania oświad
czył się, uzyskał jej rękę i w lutym ma być ślub —  już 
byłby może się odbył, lecz spodziewają się otworzenia 
kościołów82. Lękam się, aby znów zaburzenia politycz
ne nie stanęły na przeszkodzie ich połączenia, tym 
bardziej że się zanosi na coś złego; w tych dniach ma 
przybyć do Warszawy nowy arcybiskup, kościoły zosta
ną otworzone, będą śpiewać —  możnaż być pewną, że 
nowe nadużycie, nowa zbrodnia me zostanie spełnioną? 
Mówią, że Feliński z niewielką chęcią przyjął to wynie
sienie na tę godność, że podaje warunki dla nas bardzo 
dobre, a nade wszystko żąda uwolnienia duchowień

81 Przez długi okres była guwernantką, przebywała u wuja. Nie figu
ruje w spisach mieszkańców na rok 1869 i rok 1870. Wyszła za 
Szabrańskiego, patrz przyp. 96.
82 15 października, tj. w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, nabożeń
stwa żałobne odbywały się w kościołach: farnym, św. Krzyża i św. Anny. 
W katedrze wojsko wyłamało drzwi i polała się krew. Po tym sprofa
nowaniu poświęconego miejsca administrator archidiecezji nakazał 
zamknąć kościoły i mimo pogróżek oraz rozkazów rządu nie pozwalał 
na ich otwarcie. Uczynił to dopiero nowo mianowany arcybiskup ks. 
Zygmunt Szczęsny Feliński, przywieziony w towarzystwie strażników 
z Petersburga do Warszawy, Otwierał kościoły także pod strażą. 
Wkrótce jednak zmienił swój sposób postępowania i występował 
przeciwko rządowi, za co został wywieziony w głąb Rosji.
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stwa, ciekawam, czy cesarz przystanie na to wszystko83. 
Zapomniałam Ci też opisać pewnej awantury. Wiesz, 
w Komisyi Skarbu była rewizja w tych dniach. Ktoś 
denoncyował dwóch aplikantów, pp. B. i K.84, jakoby 
mieli strażnicę85 i wiele zakazanych rzeczy. Jednego 
dnia, z rana, gdy urzędnicy zaledwie się poschodzili do 
biura, dopiero palono w piecach, wbiega jeden z woź
nych, mówiąc, że oberpolicmajster na czele zbrojnych 
żołnierzy jedzie, zapewne na rewizyą. Urzędnicy, posły
szawszy to, porywają się od biurek, każdy dąży do 
biurka i co tylko znajduje, rzuca w piec. Tylko pp. 
B. i K. nie zdążyli uprzątnąć biurek, gdy oberpolicmaj
ster wchodzi do pokoju: „Czy tu pracują pp. B. i K.?” 
— zapytuje. Urzędnicy spojrzeli po sobie i jednogłoś

nie odpowiedzieli „Nas tutaj pracuje czterystu, nie 
możemy znać wszystkich, lecz może w drugiej sali". 
Podczas tego p. K. ucieka znajomym sobie wyjściem, 
które przez wojsko nie było otoczone, gdyż o nim nie 
wiedziano, a pan B., nie mogąc umknąć, lecz nadzwy
czajnej mocy charakteru, pełen rozwagi i nieugiętego 
męstwa, zostaje. Oberpolicmajster wchodząc już miał 
doskonale opisaną postać pana B .,j eszcze był w progu,

83 Według A. Kraushara, Kartki z pamiętnika Alkara. Czasy szkolne przed 
rokiem 1861. Z dziejów prasy podziemnej roku i 86j .  Stosunki z J .  I. Kraszew
skim, Kraków 1910, adres do tronu redagowano podczas przygotowań 
do pogrzebu pięciu poległych. Jak wiadomo, starania arcybiskupa 
Felińskiego nie przyniosły rezultatu,
84 Nazwiska autorce nieznane lub zatajone.
85 Chodzi niewątpliwie o czasopismo „Strażnica”, tajne pisemko pa
triotyczne, które się ukazywało regularnie w ciągu dwóch lat, począw
szy od sierpnia 1861, redagowane przez sybiraka, Aleksandra Krajew
skiego; A, Kraushar, Kartki zpamiętnika Alkara..., op. cit„ s, 65.
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gdy В. śmiało przybliża się ku niemu. Oberpolicmajster 
poznaje opisane mu rysy, jest prawie pewnym ze znaj
duje osobę, której szuka. „Czy tu pracuje pan B.?" - 
zapytuje wreszcie. „O nie, panie —  odpowiada tenże 
pan B. —  zdaje mi się, że w drugim pokoju". Oberpo
licmajster posuwa się dalej, a B. tymczasem uchodzi tąż 
samą stroną co K. Gdy tymczasem oberpolicmajster, nie 
mogąc się dopytać o tych panów, siada czekając -  
„może przybędą wkrótce, a tymczasem przejrzę te biur
ka”. Otwiera biurko p. K.: w pierwszej szufladce znaj
duje jakieś wierszyki. „Nam o te wierszyki nie chodzi" 
—  rzecze. Otwierając drugą, tu na samym wierzchu 
znajduje 3 0 0  numerów „Strażnicy”*, jeszcze prawie 
mokrych. „To coś ważniejszego" —  mówi do siebie 
i wyjmuje wszystkie papiery, a poprosiwszy o papier 
i lak, pieczętuje wszystko. W  biurku pana K. nic nie 
było. Oberpolicmajster siada i czeka cierpliwie, wtem 
wzrok jego pada na leżące na krześle palto. „Czyj to 
paltot?” —  zapytuje. „Pana B.” —  odpowiada ktoś. 
Bierze je, sięga do jednej i drugiej kieszeni, z trzeciej 
wyjmuje jakiś papier, rozkłada go i czyta następujący 
napis: „Przyszły plan organizacyi Rzeczpo [spo] litej 
Polskiej”. „A to coś zupełnie nowego” —  rzecze, pie
czętując i ten papier. Nie mogąc się wreszcie doczekać, 
odjeżdża, zabierając z sobą znalezione papiery i paltot 
pana B. Podobno przyjechawszy do zamku usłyszał 
burę, że zamiast pana B. przywiózł tylko jego paltot, 
skarżył się na urzędników, że zamiast mu dopomóc, 
śmieli się po kątach, dowcipkując. Tymczasem gdy 
K. wyszedł, na rogu spotkał dwóch panów, którzy dali

* W  tekście: strażnicy.
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mu paszport, pieniądze na drogę i zalecili, by nie tracąc 
chwili czasu, wprost na kolej pojechał, inaczej każdej 
chwili zagraża niebezpieczeństwo. Pan B, jeszcze podo
bno kilka dni ukrywał się, po czym mu nadesłano 
paszport i pieniądze, i wkrótce wyjechał, W  tych dniach 
obydwa pisali z Genui, że szczęśliwie przybyli na miej
sce, są zdrowi, czem znajomi mocno się uradowali. 
Wiadomość o tern prędko się rozeszła po całym mie
ście, przechodząc z ust do ust —  nie wiem czy jest 
prawdziwą, czy jedną z ty
sięcznych bajek, których 
tyle krąży po mieście.
Opowiadano mi także, że 
gdy jedna z partyi prze
chodziła przez wieś hra
biego R,, ten zaprosił dzie
sięciu więźni tudzież ofi
cerów i żołnierzy do siebie.
Przez cały dzień przyjmo
wał ich suto, częstował go
ścinnie, zaprosiwszy na 
dzień następny. Tymcza
sem dano znać do War
szawy o tern wszystkiem.
Wysyłają jednego z tajnej 
policji dla przekonania 
się naocznie o prawdzie 
tego doniesienia. Gdy wysłany szpieg* wchodzi do po
koju, jeden z więźni spełniał toast za pomyślność Polski, 
właśnie skończył, gdy spostrzega we drzwiach szpiega,

Konstanty Lentz senior, wuj 
autorki pamiętnika 
(zbiory rodzinne)

* Tu i w innych miejscach rkpsu sp ieg .
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którego znał dawniej, rozgrzany winem, nie mogąc 
w tej chwili znieść widoku szpiega, rzuca weń szklanką, 
którą dopiero co wypróżnił» Szpieg —  gdyż go inaczej 
nazwać nie można —  wychodzi za drzwi, wystrzelając 
na znak, schodzą się żołnierze, biorą biednego więźnia 
nazad do Warszawy, reszta w dalszą udała się drogę. 
Biedny —  co on teraz wycierpi, że uniesiony gniewem, 
na widok podobnej zbrodni lekko zranił szpiega86. 
Otóż moja droga, w krótkości opisałam ci krążące tu

wiadomości polityczne, 
teraz muszę coś napi
sać o sobie. Od jakie
goś czasu jestem tro
chę słabą, jakiś ogarnął 
mnie smutek, jakaś nie
opisana tęsknota, chcia
łabym widzieć*. O ileż 
to rzeczy miałabym do 
powiedzenia, których żad
ne pióro nie zdoła skre
ślić —  tak nieraz pra
gnę, by się komu wys
powiadać z uczuć, z wra
żeń tak nieraz rozmai
tych, a tu na nieszczę-

„ . < ,, . . . , T ście dwadzieścia kilka
Bronisława z Kubarskich Len-

tzowa, ciotka autorki pamiętnika 
(zbiory rodzinne)

mil dzielą nas, nie ma 
nadziei by się prędko

86 Inna nieco wersja zdarzenia opisanego już na s. 87—88.
* Dwa ostatnie wyrazy skreślone niebieskim ołówkiem.
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widzieć. Zycie nasze zawsze jednostajne, cały dzień 
siedzimy, w sobotę wieczór Mama czyta książkę, 
my pracujemy, czasem przyjdzie kto z gości, i tak 
schodzi czas prędko, nie postrzegę się, kiedy kilka 
tygodni szybko uleci, czasem tylko żywsze zostawiwszy 
po sobie wspomnienie. Dzisiaj był u nas pan Kuszell 
z p. S [ . . .  ] kim87, nie wiem dlaczego wprowadził do nas 
tego pana. Jest to dosyć przyjemny chłopiec, dosyć 
przystojny, lecz, zdaje mi się, że to już nie męzczyzna, 
gdy nie ma prawdziwie męskiej odwagi. Chociaż może 
niesłusznie go posądzam, widząc raz tylko, ale z roz
mowy jego dowiedziałam się [że] nigdzie nie bywa, do 
domu wcześnie przychodzi, do niczego się nie mięsza, 
czyż to nie prawdziwe tchórzostwo? Ale ja tak piszę, 
a tu już późno, już dwunasta godzina —  trzeba to 
pisanie zostawić na jutro.

Dnia 12 lutego
Już od tygodnia przyjechała pani Święcicka z chorym 
mężem, stoi w hotelu na Królewskiej ulicy88, pan S. jest 
bardzo słaby, lekarze, których kilku co dzień go odwie
dza, nie czynią żadnej nadziei, słabość jego jest nerwo
wą, cierpi okrutnie, a biedna żona co użyje. Już tydzień, 
jak przybyli do Warszawy, a jeszcze jednej nocy nie 
spala, czuwa ciągle, pielęgnuje chorego. My co dzień 
prosimy Boga, by go uzdrowić raczył, by nie czynił przed

87 Nazwisko zatajone. Zapewne Strusiński, Por, przyp, 80 i 154.
88 Niezidentyfikowany, Ówczesne wykazy notują tylko największe hotele.
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wcześnie sierotami nieszczęśliwej żony i dzieci, i tylko 
w Jego nieprzebranem miłosierdziu pokładamy nadzie
ję. Trzeba Ci wiedzieć, moja droga, że ta słabość wraca 
się już drugi raz i dlatego jest niebezpieczniejszą. Kiedy 
państwo Święciccy mieszkali jeszcze w Puławach, gdyż 
on był przy instytucie, z powodu różnych intryg pro
wadzonych przez panią G.89 zachorował, nie mogąc 
pełnić obowiązków, wziął dymisyą. Czas jakiś mieszkali 
w Warszawie, a gdy pan S. zupełnie do zdrowia powró
cił, kupił dom w Żarkach90, i tam czas jakiś mieszkali. 
Doradzono wreszcie panu S., by kupił sobie wioskę, że 
nawet świeże powietrze bardzo mu będzie pomocne. 
Usłuchawszy rady przyjaciół, kupił ładną wioskę w go
styńskim powiecie, lecz niedługo cieszył się zdrowiem, 
kłopota i przykrości, bez których żadne gospodarstwo 
obejść się nie może, były powodem, ze znowu zacho
rował, i dzisiaj to słabość ta przejmuje okropną obawą 
krewnych i przyjaciół.

Jednocześnie z przyjazdem p. S. wyjechała panna 
Józefa. Pan Przyłuski z siostrą, będąc w Warszawie, 
wstąpili, p. Władysław dopóty prosił, nalegał, aż się 
wreszcie zdecydowała pojechać. Było to rano, wieczo
rem, jadąc już do domu, zatrzymali się przed naszym 
domem dla zabrania p. Józefy, a że chłopiec wysłany do 
komisarza po paszport jeszcze me wrócił, a deszcz lał, 
wybiegłam wraz z Mamą, prosząc, by zaczekali w poko

89 Mowa zapewne o pani Groten, przełożonej Instytutu Wychowania 
Panien w Puławach, Patrz przyp, 3b i 37*
90 Zapewne chodzi o miasto Żarki w pobliżu Myszkowa, w wojewódz
twie katowickim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Związane 
z nazwiskiem przemysłowca Piotra Antoniego Steinkellera (1799—1854), 
który zakupił w 183 I t, okoliczne ziemie i wybudował fabrykę maszyn.
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ju chwil kilka. Panna Kamilka jest bardzo przystojną 
i miłą, bardzo mi się podobała. Już i tydzień mija jak 
p. Józefa wyjechała —  było nam z początku bardzo 
smutno. W piątek przyjechał pan Li [psk] i, jest nam 
teraz weselej, bo często do nas przychodzi. W  niedzielę 
przybył wreszcie nowy arcybiskup Feliński, wieczorem 
podobno bardzo wiele osób czekało na kolei wiedeń
skiej bo* * jechał z Częstochowy, tak że kozacy batami 
rozpędzać musieli. Gdy wysiadał z wagonu, wzięty pod 
ręce przez jenerałów** wsadzony do karety. Zawieziono 
go [do] pałacu arcybiskupów, gdzie mieszka. W  ponie
działek przyjmował duchowieństwo, powiadają, że 
w piątek lub niedzielę zostaną otworzone kościoły, lecz 
na pewno nic nie jest wiadomem.

W  tych dniach powrócił z Modlina jeden z więźni, 
który teraz został uwolnionym, powiadał nam o Mar- 
celku: jest zdrów, że tam daleko lepiej niż w tej Cyta
deli, że więźnie większą mają wolność. My do dzisiaj 
nie wybrałyśmy się do Marcelka, już i Wuj przyobiecał 
dać koni, lecz teraz nowe znów przeszkody. W chorobie 
pana S. Mama stara się coś jej ulżyć, przynajmniej raz 
na dzień odwiedzi, ułatwia niektóre rzeczy, gdyż pani 
S. nie chce, chyba tylko w koniecznej potrzebie, opuścić 
męża. Przy tern pobyt p. L., naszego opiekuna, jest 
także wielką przeszkodą —  przenosi on nasze pienią
dze; dawniej umieszczone były na Cerekwi91, teraz

91 Cerekiew —  wieś i folwark w powiecie radomskim, gm. Zakrzew 
kościelny. Kościół murowany z XIII w. Dobra prywatne, odległa od 
Radomia o 5 wiorst, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Warszawa l 880, t. I, s. 5 34.
* W  rkpsie skreślone podobno.
** W  rkpsie skreślone podobno.
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bierze tę sumę kto inny. O sobie już tak dawno nic Ci 
nie wspominałam, moja droga przyjaciółko. Otóż jestem 
znów smutna, pełna obawy, wiesz, że każda wizyta tej 
osoby (Ty wiesz której) czym na mnie takie wrażenie, że 
przez parę dni me mogę przyjść do siebie. Chociaż może 
się mylę, co daj Boże, może on me do mnie bywa. Od kilku 
dni jestem trochę słabą, na głowę, może to z natłoku myśli, 
które często tak cisną mi się do głowy, że rady sobie dać 
nie mogę. Gdybym mogła przeczuć, że on się o Zdzisię 
stara, byłabym najszczęśliwszą, i dla mej to byłaby 
dobra partya, ona me zna, co to kochać, poszedłszy za 
mego byłaby najlepszą żoną, pełniąc obowiązki, do 
których Bóg każdą powołał kobietę. Ja to co innego, moje 
usposobienie jest zupełnie odmienne, mnie się zdaje, że 
kobieta, nie kochając, nie może mieć dość siły do znoszenia 
przykrości nieodstępnych w naszem życiu, że tylko z uko
chaną osobą iść można po ciernistej ścieżce tego życia, 
mnie się zdaje, że bym upadła pod natłokiem cierpień, bo 
—  przyznaj moja droga —  co to czeka kobietę, gdy 
zostanie żoną, gospodynią. Gdy kocha męża, polubi 
gospodarstwo, polubi to nowe życie i każda, choćby 
największa ofiara wydaje się jej niczem, bo to dla 
ukochanej osoby. Ale gdy bez przywiązania poślubi czło
wieka, którego nigdy kochać nie może, czyż ta kobieta 
znajdzie w sobie dość siły i odwagi? Kto wie czy ze mną 
tak nie będzie. O! biedne, biedne! dziewczyny ubogie, im 
nic niewolno, nie wolno kochać, nie wolno mieć swej woli, 
one muszą wszystko zrobić dla widoków, muszą nieraz 
poświęcić siebie dla drugich. Gdybym dzisiaj miała ze 
sto tysięcy posagu, mogłabym się pobawić, powybierać, 
a że nic nie mam, muszę iść za pierwszego lepszego, bo 
mówią, że biedne panny za mąż nie idą, a ja iść muszę, 
by nie być Matce ciężarem.
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Dnia 1 8 lutego 1862 roku
Już kilka dni jak przybył do Warszawy nowy arcybiskup, 
ks. Feliński; we czwartek w asystencyi duchowieństwa 
otworzył kościół katedralny Sg0 Jana, jakoż jednocze
śnie otworzono wszystkie kościoły. Tegoż dnia arcybi
skup odprawiał nabożeństwo w katedrze, niewiele było 
osób, bo większa część była tego zdania, by nie iść wcale, 
lękając się jakiegoś wypadku. Ks. Feliński, wszedłszy na 
ambonę, przemówił do obecnych. Prosił, by przestali 
śpiewać, wspomniał, że ma obietnicę cesarza, że życze
nia Polaków zaspokojone zostaną, ale jeden kładzie 
warunek —  by nie śpiewać, by się kraj uspokoił. Wresz
cie ks. Feliński zakończył temi słowy: „Ufajcie mi, 
bracia, a kto mi ufa, mech uklęknie, a mu dam błogo
sławieństwo”. Ale mowa wcale przeciwne sprawiła na 
obecnych wrażenie, nikt nie ukląkł, ale zaczęto sykać, 
tłumnie wychodząc. Odprawiano czterdziestogodzm- 
ne nabożeństwo, kościoły były prawie puste —  nie chcą 
chodzić, gdyż w kościele zawsze znajduje się kilku 
policyantów, którzy baczną zwracają uwagę na modlą
cych się. W  niedzielę także celebrował u Sgo Jana, czytał 
błogosławieństwo apostolskie, po czem miał mowę. 
Lecz ta była zupełnie odmienną od pierwszej —  w tej 
już nie było wzmianki o śpiewach, o cesarzu, prosił 
tylko o zaufanie, zapewniał o swoich najlepszych chę
ciach, prosił o pomoc, bez której on sam nic uczynić 
nie zdoła. Słowa jego, wzruszenie malujące się na twa
rzy, a nade wszystko łzy w oczach rozbroiły wszystkich, 
co niedawno byli jeszcze przeciw niemu. Po nabozeń-
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stwie mieli podobno śpiewać, ale przeciw zwyczajowi 
wszedł ksiądz na ambonę i zaczął czytać zapowiedzie, 
których było tak wiele, że obecni znudzeni, porozcho- 
dzili się. Powiadają, że śpiewać nie będą czas jakiś. 
Dotąd dosyć w mieście spokojnie, ale czy długo tak 
będzie? Zbliża się rocznica pięciu poległych, dzień ten 
ma być solennie obchodzony*, daj Boże, by bez krwi 
przelewu i ofiar obeszło się.

Dzisiaj była p. Zosia, prosiła nas na wesele92. Mama 
długo się wymawiała, że już się nie wyładujemy93 na 
czwartek, ale p. Zosia prosiła tak usilnie, że wreszcie 
obiecałyśmy. Ja i Zdzisia będziemy druhnami, chociaż 
już drugi raz będę druhną, nie wiem jednak, czy będę 
umiała wypełniać obowiązki druhny. Zaraz wczoraj 
oddała Mama nasze suknie do prania, będziemy mieć 
białe bęgalowe94 gładkie i białe kwiaty na głowie. Cho
ciaż wesele nie będzie liczne, bo złożone tylko z rodzi
ny, nas, jako uczennic, i kilku przyjaciół pana młodego, 
spodziewam się jednak dobrze bawić. Bo dla mnie, 
która nie lubi ani tańczyć, ani żadnych gier, zabawa taka 
jest najprzyjemniejszą. Cały dzień poświęciłam przygo
towaniom do wesela i już wszystko, prócz sukni, która 
dopiero na jutro będzie gotową, wszystko przygotowa
łam. Tegoż dnia, zaraz po odejściu p. Zofii przyszedł 
p. Szlamiński dowiedzieć się czegoś o Marcelku, który

91 Patrz przyp. 81.
93 Nie zdążymy się przygotować od ład, nie od ładować).
04 Błędnie, zamiast: ben^ałowe, tj. uszyte z lekkiej tkaniny w rodzaju 
muślinu.
4 W rkpsie omyłkowo: obchodzon ych.
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jest jego przyjacielem. Wspominał, że rozeszła się wieść, 
że Marcelek uwolniony został razem z hr S.95, który 
razem z nim siedzi i na jednych prawach. Słowa jego 
tak mnie ucieszyły, jakaś nadzieja wstąpiła w serce, 
o gdyby to było prawdą, gdyby on był w tych dniach 
wolny! Ale pomimo tych nadziei Mama wybiera się 
jechać do Modlina —  jakżebym chciała, bym mogła 
także jechać, ale wątpię, zapewne będę musiała zostać 
na gospodarstwie, Teosia chodzi na pensyą, Połcia mała, 
musi ktoś starszy zostać się w domu; przynajmniej 
chociaż napiszę do niego, niech nie sądzi, że o nim nie 
myślę, choć go odwiedzić nie mogę. Pan S. znacznie 
zdrowszy, lekarze sami rzadziej przychodzą, mówią, że 
aby się tylko ociepliło, mogą wyjechać na wieś. Tak się 
tym cieszę, bo co biedna pani S. wycierpiała, ile nocy 
bezsennych przepędziła przy łóżku męża! Teraz już 
spokojniejsza, wolniejsza, dzisiaj była u nas, z taką ra
dością opowiadała o polepszeniu zdrowia męża. Ale ja 
się tak zapisałam, ze juz późna godzina, a ja jeszcze 
piszę, a tu jutro trzeba wstać rano, przygotować resztę 
rzeczy do wesela, a przy tern i wyspać się, by ładnie na 
weselu wyglądać. Jutro opiszę Ci je, opiszę wszystkie 
szczegóły, wszystkie osoby znajdujące się, będę wszyst
ko zauważać, by Ci wiernie określić.

95 Nazwisko autorce nieznane lub zatajone.
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Dnia 20 lutego
Już i po weselu, cały dzień wczoraj czyniłam różne 
przygotowania co do mego stroju, o szóstej kareta 
przysłana przez p. Szabrańskiego96 zawiozła nas na 
Stare Miasto, p. Zofia ubierała się dopiero do ślubu, 
biedna, me uwierzysz jak była utrudzoną, bo to, wystaw 
sobie, sama musiała myśleć o najdrobniejszej rzeczy, 
dnie całe prawie chodziła za różnemi sprawunkami, nie 
miała nawet nikogo, co by w tym dniu przynajmniej 
dopomógł jej, wczoraj to więcej niż kiedykolwiek czuła, 
że jest sierotą. O doprawdy, moja najdroższa, jeżeli całe 
życie biedne są sieroty, me mające matki, tej najlepszej 
w życiu przyjaciółki, jeżeli całe życie opłakują jej stratę, 
to w dzień ślubu, stokroć razy więcej to czują. Panna 
Zofia, zostawiona sama sobie w tak ważnej chwili swe
go życia, zalała się łzami na wspomnienie, że jej matka 
błogosławić nie będzie. Już była zupełnie ubraną, mie
liśmy schodzić*, gdy przybyła matka pana młodego — 
wiesz, jak żyję nie widziałam nic równego, jest to 
kobieta nie stara jeszcze, ale nadzwyczaj brzydka, nie 
bogata, ale dumna arystokratka. Weszła z dumą, skinęła 
wszystkim głową, a gdy jej syn przedstawiał swą narze

96 Spis ludności z 1869 r. zna tylko jednego Szabrańskiego: Antoni 
Szabrański, sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, zamie
szkały przy ul. Mazowieckiej 13 50 ( i  i).Popularnością cieszył się 
Antoni Szabrański ( i 802—1882) ,  literat, poeta, redaktor „Biblioteki 
Warszawskiej”, tłumacz Goethego. Mieszkał na Swiętojerskiej, a od 
I 844 r. na Senatorskiej, naprzeciwko kościoła reformatów (P Wilkoń- 
ska, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie > oprać. Z. Le- 
winówna, [Warszawa] 1959, s. 28, 444, 446).
* W  rkpsie pomyłkowo: zsodzic.
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czoną, przymrużywszy oczy odezwała się: „Któraż 
to panna młoda?” Chciała widać przyciąć synowi, 
a zarazem wszystkim. Takie przyjęcie matki mocno 
obeszło p. Zofię, zimno skłoniła się jej. Przyjecha
liśmy wreszcie do kościoła, ja i Zdzisia prowadziły
śmy go do ołtarza, starszemi drużbami byli p. Dattel
baum i Witek97, dosyć przystojni chłopcy, od ołtarza 
Mama i krewna p. Zofii, pani Kostrombska. Przybyws
zy do domu po wzajemnych życzeniach, jakoś wszyscy 
się rozweselili, wrócił dawny humor i zaczęliśmy bawić 
się ochoczo, chociaż osób było niewiele, ale tak jakoś 
dobrane towarzystwo, że me pamiętam, czy na hucz- 
nem weselu Natalki lub Kasi bawiłam się podobnie. 
Młodzieży niewiele, ale ta myślała jedynie o tym tylko, 
by panny zabawić. Koło trzeciej wróciłyśmy do domu, 
ale na opowiadaniu różnych szczegółów wesela zeszło 
jeszcze parę godzin. Położywszy się, rozmyślałam, jak 
to prędko czas leci, bo zdaje mi się, że to nie dawno, 
kiedy była moją guwernantką, a dzisiaj [ja] druhną na 
jej weselu. Dzisiaj tak jeszcze jestem strudzoną, niewy
spaną, że z trudnością nawet piszę, lecz by nie zapo
mnieć, zaraz zanotowałam wszystko, co mogę powie
dzieć o weselu.

Dnia 22 lutego
Wczoraj wyjechał pan Lipski na wieś, dzisiaj p. Świę
ciccy, lekarze znacznie go podreperowali, jednak nie

97 Bliżej nieznani. W  1869 r. mieszkał przy Marszałkowskiej nr hip. 
1373 Maxymiljan Dattelbaum.
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tają, że to tylko na kilka miesięcy, biedna p. Święcicka, 
obiecała zaraz po przybyciu na wieś pisać do nas. 
Porozjeżdżali się znajomi i jakoś trochę nam smutno. 
Państwo młodzi oddali nam wizytę, ucieszyło nas bar
dzo, widząc ją wesołą, widać, że przeczuwa szczęście. 
Pani Lisiecka* zebrała się przecie, odwiedziła nas, przy
szła z Jadwisią, a wkrótce i p. Zaręba** nadszedł. Nie 
uwierzysz, jak wesoło przepędziliśmy wieczór, była 
i Elżbietka, także pan Zaręba bardzo mi się podoba — 
taki wesół, taki przyjacielski, nie tak jak to niektórzy 
z młodzieży, co się silić trzeba na rozmowę, by ich 
zabawić, on tak się zastosuje do nas, tak prędko, przy
najmniej się śmiałyśmy razem z nim, bo on potrafi być 
z dziećmi dzieckiem, z dorosłemi —  dorosłym. I p. Stru- 
siński, o którym Ci już pisałam, bywa czasami u nas. 
Nie wiem, zmiarkować nie mogę, czy bywa tylko, by nas 
odwiedzić, czasem nieźle się zabawić w naszem towa
rzystwie, czy też w jakich zamiarach. O! jeżeli tak, tom 
bardzo ciekawa, dla której z nas serce jego uderzy, żeby 
aby nie dla mnie —  już go zawczasu kwituję.

Karnawał się kończy i niedługo post zawita, pragnę 
go bardzo, bo jakoś zbliża się cieplejsza pora, wiosna 
niedługo nam zawita***, chociaż wątpię, bym gdzie 
wyjechała, jednak jej bardzo pragnę.

* W rkpsie pomyłkowo: L es iecka .

** Później tez: Z a rem b a .

*** W rkpsie poprawiono na: z a ja śn ie je .
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Dnia 2 marca
Nie uwierzysz mojej radości, bo ona niczem wysłowić 
się nie da, wiesz co, moja jedyna, zmiarkowałam, że 
Gwalbert98 już skwitował swojej przyjaźni, jest nad
zwyczaj grzeczny dla Zdzisi, zawsze z nią tylko rozma
wia, a nawet, wiesz co, ostatnią rażą zaczął mnie prze
śladować panem R Chociaż wiedziałam, że to żarty, one 
i cieszyły mnie, i smuciły —  cieszyły, bo się przekony
wałam, że Gwalbert o mnie nie myśli, smuciły, bo wiem, 
że R wpierw starał się o rękę p. Józefy, lękam się, by ona, 
gdy R jest tak obojętnym dla niej —  nie posądziła mnie, 
ale znów jestem spokojną, wiem, że by nigdy do tego 
nie przyszło, by R zażądał mojej ręki —  ja mu jej nie 
oddam. Jak tylko przyjedzie, zaraz zacznę rozmowę 
o niestałości męskiej, dam mu poznać, że wiem o jego 
z Józią stosunkach, o jej dla niego przywiązaniu, a za
kończę, że mężczyzna tego rodzaju tylko uczucie po
gardy we mnie wzbudzić może. Sądzę, że to będzie dla 
niego dostatecznym, a takim sposobem dam mu odpra
wę na zawsze, nie dopuszczając do oświadczyn.

Wystaw sobie, moja droga, nasi znajomi wmawiają 
we mnie, że 4 marca moje imieniny, a ja dotąd obcho
dziłam je dwudziestego pierwszego sierpnia, lecz cóż 
robić —  jak przyjdą winszować, to przyjmę życzenia 
swoją drogą, a w sierpniu swoją, niech winszują, dają 
prezenta, ja wszystko przyjmę.

98 Nazwisko nieznane. Mieszkał na Pradze, był zapewne studentem. 
Odwiedzał przez pewien czas dom pań Rogowskich jako epuzer w sto
sunku do Zdzisławy, ale interesował się także Leontyną Dzierzbicką, Patrz 
przyp. 57.
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Dnia 4 marca
Wystaw sobie, moja droga, moje zdziwienie; odbieram 
dzisiaj bilet od pana P z powinszowaniem —  wieczo
rem ma być Gwalbert, będzie dopiero mnie prześlado
wał! Ale, ale, już tez tak dawno nic Ci nie pisałam, co 
się dzieje w świecie. Po otworzeniu kościołów byłam raz 
dopiero, gdyż w kościele znajduje się wiele milicyantów, 
bardzo więc mało osób chodzi słuchać słowa Bożego. 
W  Warszawie spokojnie, nie było w tym czasie żadnej 
jawnej awantury, chociaż potajemnie gwałty nie ustają, 
wysyłają na Sybir ciągle —  pakują do Cytadeli i w róż
ny sposób męczą. Na dzień koronacyi spodziewają się 
nowych łask, już nawet teraz mamy je, pozwolono 
chodzić bez latarek aż do jedenastej", gdy i inne łaski 
będą tego rodzaju, nie będziemy mogli zaprzeczyć, że 
najjaśniejszy pan jest dosyć szlachetnym i dbałym 
o szczęście swych poddanych.

Do Marcelka dotąd nie jeździłyśmy, mieliśmy tylko 
wiadomość, że zdrów, teraz mam nadzieję, że żadna nie 
zajdzie przeszkoda, bo już mamy paszport. Długo 
bardzo me przesyłał go p. Lipski, dopiero jak napisałam 
dwa listy do niego, wyrażając w każdym tak gwałtowną 99

99 „Ogłoszony nazajutrz po wybuchu powstania stan wojenny wyma
gał zamykania bram już od godziny szóstej popołudniu. Po jedenastej 
wieczorem nie wolno było mieszkańcom wydalać się z domów. Przed 
uderzeniem owej godziny więziennej, można było wieczorem ukazy
wać się na mieście jedynie z zapaloną latarką w ręku. Widok owych 
snujących się tajemniczych światełek, przypominał obrazowo efekt 
świętojańskich robaczków, snujących się w gąszczu zieleni podczas 
skwarnego lata”, A, Kraushar, Kartki zpamiętnikaAlkara,,,, op, cit., s. 62.
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potrzebę paszporta, gdy napisałam w imieniu Mamy 
trzeci do p. Zamojskiego100, a każdy przez umyślnego 
posłańca miał być odesłannym, tak w dwa dni przyszedł 
paszport* *. W  tych dniach pewno pojedziemy, czy uwie
rzysz mej radości, ja także mam jechać, a więc ujrzę go 
chociaż z daleka, bo przez gęstą, kratę. Jeszcze nie wierzę 
swemu szczęściu, a już chwalę się nim przed dobą, już Ci 
nic nie napiszę, bo lękam się, by** to nie skończyło się 
na projekcie, na marzeniu. Liczyłam miesiące do jego 
uwolnienia, później tygodnie, teraz dnie, już tylko 
dwadzieścia —  abym mogła jak najprędzej liczyć go
dziny i oczekiwać chwili, w której go zobaczę. Bądź 
zdrową, jak na teraz dosyć już tego bazgrania, muszę 
iść zająć się trochę swą toaletą, przecież w dzień imie
nin muszę ładnie wyglądać. Później opiszę Ci resztę 
dnia tego.

Tegoż dnia wieczór.
Dzień dzisiejszy skończył się wreszcie, przeszedł dosyć 
wesoło, wieczorem przyszedł Gwalbert, śmiał się, żar
tował wiele z listu Piątkowskiego, prześladował mnie 
ciągle. Siedział dosyć długo, widocznie bierze się do 
Zdzisi, ale co to z tego będzie, nie wiem.

100 Józef Zamojski, bliżej nieznany przyjaciel rodziny.
* W rkpsie tu i dalej: p asp ort.

* *  W rkpsie niebieskim ołówkiem dopisane: by.
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Dnia 6 marca
Wczoraj był Popielec, pomimo że do kościoła nie cho
dzę, nie mogłam jednak oprzeć się mimowolnej sile, 
która gwałtem ciągnęła do przybytku Pańskiego, po
szłam na ranną mszę, bo modlić się można swobodnie, 
z większym serca wylaniem niż na sumie. Skończył się 
ów cichy karnawał, mamy i Wielki Post. Dzisiaj po 
obiedzie była u nas pani Kuszell, po niejakimś czasie 
zaczęła rozmowę o Strusińskim, z początku chwaliła 
go bardzo, w świetnych barwach wystawiała jego dob
roć, łagodność charakteru, jego zamożność, a wreszcie 
przystojność i młodość. „Ostatnią rażą —  mówiła pani 
Kuszell —  gdy był u mnie, cały wieczór wychwalał mi 
dom Państwa, mój mąż wprowadził [go] do paru do
mów, gdzie są panny, ale on wszędzie się nudzi, lepiej 
się bawiąc u państwa w dzień powszedni, tylko w towa
rzystwie Pani i Panienek, niż gdzie indziej na licznem 
zgromadzeniu gości. A Kazia, Kazia, jak mu się podo
bała —  kończyła —  nie potrafił znaleźć słów na odda
nie jej wszelkich pochwał, mówił że w tej młodej pa
nience to zbiór powabów, zbiór wdzięków duszy i ciała, 
ale jeszcze bardzo młoda. Wreszcie dopytywał się, kto 
u nas bywa, czy się ktoś stara o rękę której?” Wszystko 
to bardzo dobrze, cóż kiedy on się mnie wcale nie 
podoba. Wiesz, że nieraz sama zastanawiam się nad 
sobą, co to będzie, znam dosyć mężczyzn, znam róż
nych, a nie mogę powiedzieć, by który podobał mi się

w drugim
dobroć, w trzecim przyjemny sposób znalezienia się 
w towarzystwie, a w żadnym nie widzę tego, co w mężu

prawdziwie —  w jednym pochwalę rozsądek,
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znaleźć bym pragnęła, w żadnym nie widzę tych przy
miotów razem, które długie i trwałe zapewniają szczę
ście. A jednak z tego kółka mam kiedyś wybrać męża, 
mam go kochać, przysiąc mu wieczną miłość. O moja 
jedyna, czyż ta chwila kiedy przyjdzie? Drżę na każde 
o niej wspomnienie, a jednak, gdy którykolwiek z tych 
panów zażąda mojej ręki, czy sądzisz, że będzie można 
odmówić jej? Mama już dzisiaj przy każdej sposobności 
mówi, że panny biedne jak my, nie mające żadnych na 
przyszłość widoków, mając jedyną tylko opiekę w Mat
ce, nie możemy przebierać, [musimy] iść za pierwszego 
lepszego, którego los poda, by ulżyć Matce, nie być 
w domu ciężarem. Ja to wszystko czuję, znam dobrze 
stan naszych interesów, wiem, że cztery tysiące procen
tu nie mogą wystarczyć na utrzymanie licznej rodziny, 
stąd zbywa w domu na wielu rzeczach, o i nieraz ujrza
łabyś u nas nędzę* *, nieraz oczy gorzkiemi zalane łzami 
do Boga się wznoszą, bo tylko stamtąd spodziewać się 
mogą pomocy. Wuj dotąd dawał nam drzewo i herba
tę101, teraz drzewa odmawia, mówiąc że już nie ma 
cienkiego, trzeba się więcej oszczędzać, bo drzewo 
dużo kosztuje. O, gdybyś Ty wiedziała, co jest cudza 
łaska, gdybyś wiedziała, jak my ją czujemy. Za tę Wuja 
pomoc Mama starała się wywdzięczyć, noce bezsenne 
trawiła przy dzieciach, gdy tego tylko zażądał, nie było 
deszczu, błota, mrozu, największego zimna, którego by 
biedna Mama nie zniosła dla Wuja, nieraz dnie cale

101 Było to zapewne dość skromne wsparcie udzielane przez Konstan
tego Lentza siostrze i jej czterem córkom. Produkty pochodziły 
z własnych składów.
* W rkpsie niebieskim ołówkiem poprawiono na: biedę.
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chodziła za ich interesami. Patrząc na to, serce krajało 
mi się z bólu, zdawało mi się, że wszelka praca, choćby 
najcięższa, że nędza największa, gdyby mnie tylko dot
knąć miała, byłaby mi lżejszą nad łaskę. Bo i ja poświę
ciłabym Wujostwu i całej rodzinie wszystko, nie pra
gnęłabym wdzięczności, ale przyjaznego obejścia, a tu 
za największe Mamy starania w zaspokojeniu ich inte
resów, za noce bezsennie spędzane przy dzieciach w na
grodę odbieraliśmy furkę* drzewa, gdyż nie było przy 
czem obiadu ugotować, i tysiące żartów, śmiechów od 
Natalki, gdy naszym kosztem chciała zabawić Wujenkę, 
miliony przycinków. Zapominała nieraz ta niby ser
deczna przyjaciółka, jak i więcej osób zapominało, że 
tylko majątkiem wyżsi od Mamy, ze wiekowi należy się 
uszanowanie. A za to nawet najmniejszym przycinkiem 
odpłacić nie można, bo potrzebujemy łaski tych panów. 
Nieraz rozdzierało mi się serce, patrząc i słysząc to 
wszystko, połykać musiałam łzy obficie cisnące się do 
oczu, a twarzą spokojną okazać, że pogardzam tem 
i tylko litować się muszę nad niemi. Nie mogąc dopo
móc niczem, tłumiąc w sobie boleść, w Bogu, w mod
litwie czerpałam pociechę i siły do znoszenia przykro
ści tego życia, ale stałam się drażliwą, milczącą, bo 
lękałam się odezwać, by słowo moje nie było zgromione 
bolesnym przycinkiem. Skończywszy pensyą102, mając 
już czas, wzięłam się do pracy, zaczęłam szyć, haftować, 
by chociaż na niektóre drobnostki zarobić dla siebie.

102 Nie jest jasne, czy idzie o zakończenie roku szkolnego i ukończenie 
wszystkich klas, czy o przerwanie nauki,
* W rkpsie niebieskim ołówkiem poprawiono na.: fu r ę .
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W  tych dniach napisałam powiastkę do Czytelni10’ , bo 
podobno dobrze płacą, nie wiem, czy ją jeszcze przyj
mą, lękam się bardzo krytyki, ale w Bogu nadzieja. 
I przyznaj sama, czy w takim położeniu rzeczy mogę

czy mogę wy
brać męża podług życzenia, czyz dla ulżenia w domu 
nie powinnam iść za pierwszego, który się trafi! Ale 
łatwiej to mówić, okropne to życie, iść bez przekonania, 
bez najmniejszego przywiązania. Lękam się chwili, któ
ra ma stanowić o dalszym losie. W Bogu tylko czerpię 
ufność i nieraz długie godziny spędzając na modlitwie 
Jego łasce i opiece polecam się. Jutro mamy jechać 
z pewnością do Modlina, ale jeszcze nie wierzę temu, 
tyle dotąd było przeszkód, że wątpię, czy i jutro nie 
zajdzie jaka.

się spodziewać szczęścia na przyszłość,

Dnia 8 marca
Wczoraj byłyśmy w Modlinie. Do ostatniej chwili nie 
dowierzałam, by ta podróż mogła przyjść do skutku. 
Noc całą myślałam tylko, aby nie zaspać, gdyż dorożka 
na szóstą godzinę była zamówioną. Jakoż o 7  wyjecha
łyśmy. Dzień był prześliczny. Po trzech latach pobytu 
w Warszawie, po raz pierwszy ujrzałam się za rogatka
mi. Trzy godziny jazdy zeszły prędko i o jedenastej już 
byłyśmy w twierdzy. Jeden z żandarmów zaprowadził 
nas do plac—majora. Weszłyśmy do jakiejś kancelaryi, 103

103 Było to coś w rodzaju otwartego konkursu, mającego na celu 
wyławianie talentów literackich, przy czym za wyróżnione prace płacono.
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gdzie przy kilku stolikach po kilku pisarzy coś pisało. 
Mnóstwo wojskowych wchodziło i wychodziło, przy
patrując się nam ciekawie. Półtorej godziny czekałyśmy, 
wyszedł wreszcie plac—major. „Muszę pochwalić sio
strzeńca Pani —  rzekł do nas —  sprawuje się on bardzo 
dobrze, nie tak jak inni”. Na podziękowanie skłoniły
śmy się uprzejmie. Wkrótce dano nam jednego oficera, 
który zaprowadził do więzienia. Przez podwórce ob
szerne doszłyśmy do gmachu przeznaczonego na wię
zienie, zbudowanego ponad Wisłą. Oficer ten kazał 
nam się zatrzymać, a sam poszedł zawiadomić Marcelka 
o naszym przyjeździe. Po chwili poproszono nas, by iść 
dalej. Przynajmniej na piętro zeszłyśmy gdzieś na dół, 
gdzie stało wiele żołnierzy z bronią, ciemny korytarz 
zaprowadził nas do małego pokoiku, tam za gęstą kratą 
stał już Marcelek, obok niego żołnierz trzymał świecę, 
gdyż inaczej ciemność nie dozwoliłaby nam widzieć 
Marcelka*. Ścisnęło się serce, nie mogąc się ani przy
witać, ani uścisnąć drogiego brata. Przez pół godziny 
rozmawialiśmy o rzeczach potocznych, o zdrowiu 
krewnych. Nie wiem, czy mi się zdaje (i bodajby to była 
prawda), że Marcellek nie był bardzo zadowolniony 
z naszego przyjazdu. Spodziewałam się, że przybycie 
nasze napełni go radością i zawczasu cieszyłam się 
przyjemnością, jaką mu miałyśmy sprawić. Widząc taką 
obojętność z jego strony, zasmuciłam się bardzo, łzy 
cisnęły mi się do oczu. Żałowałam, że zamiast mnie nie 
pojechała Józia, przynajmniej sprawiłoby mu się radość.

* W rkpsie dopisano, a potem skreślono: mojego brata.
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Ukłonem tylko mogłyśmy pożegnać go i wkrótce opu
ściłyśmy fortecę. Jest ona bardzo ładnie zbudowaną, 
obszernie wznoszące się gmachy zajęły mnie, dopiero 
jadąc nazad miałam czas przypatrzyć się fortecy, szcze
gólnie jeden podobał mi się, jest on zbudowany nad 
samą Wisłą. Most ładny wznosi się przy połączeniu 
Narwi z Bugiem. O piątej już byłyśmy w domu.

Dnia 27 marca
Nie wiem doprawdy, czemu już tak dawno nie pisałam 
nic w tej książce. Prawda, że cały tydzień byłam słabą, 
prawie cały przeleżałam. Dzisiaj nie wiem, czy byłabym 
w stanie opisać Ci go, był on niby jednostajny, a jednak 
pełen najrozmaitszych wrażeń. I dzisiaj, choć chciała
bym opowiedzieć Ci wszystko, a nie mogę, wiesz mi, 
moja droga, nieraz tak dziwne władają mną uczucia, tak 
mi smutno, taka głęboka boleść ściska me serce, że 
pragnę kogoś, komu by można wynurzyć się, otworzyć 
to biedne serce, tak pragnę Cię mieć wówczas przy 
sobie. A Ciebie nie ma. Tak bym rada rzuciła Ci się na 
szyję, popłakała na Twoje piersi wsparta. Wiesz, że 
wtedy jeszcze większy opanowywa mnie smutek, chwy
tam za pióro i w tej cichej rozmowie, którą dopiero 
kiedyś masz czytać, pragnę znaleźć ulgę, ale czyż znajdę 
prawdziwą? Nigdy prawie. I dzisiaj ja, co bym powinna 
samej tylko być oddaną radości, jestem i smutną, i we
sołą. Lecz muszę się cofną [ć] o parę dni, by dokładnie 
skreślić wszystko. W  piątek przyszedł do nas pan W  [ej-
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cenblut]104, który wysiedziawszy czas przeznaczony, 
uwolniony został. Opowiadał nam niektóre szczegóły
0 Marcelku, o całym siedzeniu w Cytadeli. Marcelek 
prosił przez niego, by kto przyjechał po niego lub też 
przysłał powóz, gdyż po tak długim siedzeniu pocztą 
jechać nie można. Zaraz potem udała się Mama do 
Wuja, i stanęło, że we środę pojedzie do Modlina.
1 zajęła się, by paszport był gotów na czas. Lecz u ko
misarza tak długo podpisać nie chcieli, że dopiero po 
długich naleganiach o drugiej podpisany został. Stam
tąd z panem Zielińskim poszła Mama do ratusza. Pod
czas tego, siedząc, rozmawiałyśmy z sobą, żałując, że 
żadna nie pojedzie jutro do Modlina. Gdy wszedł pan

104 Leopold Wej cenblut, student Warszawskiej Akademii Medyko—Chirur
gicznej, pochodzenia żydowskiego, został aresztowany wraz z kolegami 
3 ( 15) grudnia l8 6 l  w katedrze warszawskiej i przewieziony do Cyta
deli. Był oskarżony o to, że „od samego początku niepokojów w Warszawie 
brał czynny udział we wszystkich manifestacjach”. „Aresztowani ciągle 
uczestniczyli i przewodzili w kościołach śpiewaniem podburzających 
modlitw, a ponieważ są oni z Żydów, to wszelkimi sposobami usiło
wali rozpowszechniać wśród swoich współwyznawców polskie nasta
wienie patriotyczne, wreszcie byli jednymi z głównych organizatorów 
manifestacji na Cmentarzu Żydowskim 26 (7) i 27 (8) marca l8 6 l  t ”, 
Postojannaja Woenno—Sledstwennaja Komissja, 1862—1864, (t. I, AGAD). 
Z  późniejszych zapisów wynika, że 5 (17) listopada l8 6 l  „wg nru. 450 
akta przekazano do łaskawego zapoznania się z nimi Pana Namiestnika 
cesarstwa”, a 15 (27) listopada l 8 6 l  „wg nru 73 nakazano oddać ich 
do wojska w ramach poboru albo „bez zaliczenia na kontyngent”, 
biorąc pod uwagę zdolność do służby. Został skazany na trzy miesiące 
(Lista osób skazanych po ogłoszeniu stanu wojennego, za podbur
zające działania przeciwko Rządowi 1 za udział w rozruchach polity
cznych do 15 (27) stycznia 1862, z wyłączeniem tych, o których poprzed
nio było juz ogłoszone, „Dziennik Powszechny”, sobota 15 lutego 1862, 
s. I, nr 97*)* O Leopoldzie Wajzenblucie (Wejzenblucie) wspomina 
M. Fuchs, Żydzi w Warszawie, Poznań—Daszewice 1996, s. 166.
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Gwalbert, zdziwiło nas przybycie jego, gdyż będąc 
w poniedziałek, był zupełnie niespodziewanym. Roz
mowa o różnych toczyła się rzeczach, ja byłam trochę 
ucinkową105, dając w każdym słowie poznać, że sobie 
nie życzę, by jego zamiary do mnie zwróconemi być 
miały. Poznał widać, ze nie wielką ma we mnie przyja
ciółkę i z radością spostrzegać już zaczynałam, że wszyst
kie me obawy urojonymi były, że Gwalbert stara się 
o Zdzisię. Radości mojej trudno opisać. Tym bardziej, 
że to urojenie wielu przykrości stało się nieraz powo
dem. Otóż Gwalbert widocznie brał się do Zdzisi, 
a gdy ta wyszła na chwilę, zbliżył się do mnie. „Pani —  
rzekł, biorąc mnie za rękę —  przyrzecz mi, że w spra
wie mojej z p. Zdzisławą będziesz moją przyjaciółką. 
Teraz —  mówił dalej —  nie mogę nic więcej, dopiero 
po Wielkiej Nocy, a proszę Pani, byś to wszystko w naj
większym zachowała sekrecie, pozyskasz Pani moją 
wdzięczność i starać się będę, by się odsłużyć”. Poda
łam mu rękę na znak zgody, którą z radością ucałował. 
Weszła Zdzisia, rozmowa znowu obojętną przybrała 
postać. Wkrótce przyszła i Mama. Opowiadała nam, co 
użyła, zanim paszport zaawizowanym został. Było to 
tak. Gdy najpierw posłany został do komisarza, nie 
zaawizowano go, bo komisarz był na służbie, kazano 
czekać i po kilku godzinach odprawiono z niczem, tak 
samo było i na drugi dzień. Lękając się, Mama, by nie 
było za późno do ratusza dla podpisania, z p. Zieliń
skim udała się do komisarza i wreszcie po długich 
naleganiach paszport poświadczonym został. Ale z po

105 Zapewne gwara szkolna: uc inko wy —  przycinkowy, uszczypliwy, 
kostyczny, szyderczy.
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wodu święta urzędnicy w ratuszu siedzieli tylko do 
dwunastej. Rozpacz prawie ogarnęła Mamę, co tu po
cząć, trzeba czekać do jutra, a urzędnicy dopiero koło 
dziewiątej schodzą się. Któryś z panów doradził, by iść 
do mieszkania p. Richter10 , a gdy on położy podpis, 
oni uskutecznią resztę. Ucieszona Mama podanym pro
jektem, który dawał promyk nadziei, poszła na Elekto
ralną ulicę do mieszkania p. Richtera. Pan Zieliński 
towarzyszył jej i sam poszedł, lecz służąca zaraz przy 
drzwiach zapowiedziała, że pana nie ma w domu. Wró
ciwszy p. Zieliński i opowiedziawszy daną mu odpo
wiedź, zapewnił że pan naczelnik jest w domu z pew
nością, bo widział że obiad podają. Cóż robić, zostawia 
go Mama w bramie, a sama znowu idzie. Pomimo ze tęż 
samą odebrała odpowiedź, że pana nie ma, dopóty stała, 
dopóki służąca nie przyznała się, że pan jest rzeczywi
ście, tylko nie kazał przyjmować nikogo. Po niejakim 
czasie ukazał się syn naczelnika. Mama w prośby do 
niego, opowiada mu pilny i konieczny interes wyjazdu, 
powód opóźnienia i wreszcie tak go rozczula, że bierze 
na siebie ułatwienie wszystkiego. Pod pozorem spytania 
się matki, gdzie ojciec, wybiega. Po niejakim czekaniu 
powraca, prosząc Mamy z sobą. Przybywszy do ratusza, 
poprzykładał potrzebne pieczęcie, popodpisywał, i go
tów już oddał. Uradowana Mama nie umiała znaleźć 
słów na podziękowanie za taką przysługę, po tysiącz
nych podziękowaniach, zmęczona, strudzona powróciła 
do domu. Z radością przyjęłyśmy wiadomość, że już 106

106 Pisownia wydaje się podejrzana. W  1869 r. mieszkało w Warszawie 
dwóch Rychterów: Felix, Widok I574d, i Stanisław, Tamka 2866. 
W  I 870 r. było juz 30 osób o nazwisku Rychter.
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żadna nie zachodzi przeszkoda w wyjeździe do Modli
na. Jakoż tak się stało, nazajutrz o siódmej rano wyje
chała Mama. Z jaką niecierpliwością oczekiwałam przy
bycia ukochanego brata, nie jestem w stanie Ci opisać. 
I Twój był uwięzionym, jeżeli jego uwolnienie po kilku 
dniach sprawiło Ci najwyższą radość, możesz sądzić
0 mojej. Miałam ujrzeć go po sześciomiesięcznym wię
zieniu, serce biło mi gwałtownie, z niecierpliwością 
oczekiwałam trzeciej godziny, o której miałyśmy iść do 
Wujostwa, bo tam miała Mama z Marcelkiem zajechać. 
Nadeszła wreszcie długo oczekiwana chwila, zaledwie 
przyszłyśmу do Wujostwa, gdy silne dzwonienie rozle
gać się poczęło, domyśliłyśmy się, że oczekiwane 
z upragnieniem osoby przybyły. Wybiegłyśmy na scho
dy. Czułe było przywitanie, wzruszenie na każdej ma
lujące się twarzy nie dozwoliło nam słowa przemówić. 
Dopiero po niejakim czasie obsypaliśmy go tysiącem 
pytań. Marcelli blady, ale nie wygląda tak źle jak w tu
tejszej Cytadeli. Kilka godzin poświęconych ogólnej 
radości szybko przeszło, Mama odwiozła go do domu
1 już prosto wróciła do domu*. Jak go powitały siostry, 
szwagier —  tego nie wiem, ale zapewnie dosyć serdecz
nie, bo pomimo zaproszeń Wujostwa na obiad dnia 
następnego nie przyszedł i cały dzień spędził u siostry. 
Dzięki Bogu, ustały niepokoje o niego. Już jak dawniej 
nie drżemy na każdą wiadomość niepomyślną, już po
wrócił przedmiot tysiącznych obaw i niepokoi. Opła
kały my go prawda wielokrotnie, ale chwila powrotu, 
widok jedynego brata zatarł już w mej pamięci wszyst
kie bolesne chwile. Boże, nie dopuść, by nas kiedyś 
podobne spotkać miało nieszczęście.

* W  rkpsie poprawiono na: do siebie.
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Dnia 3 O marca
Wspominałam ci już, że Marcelek kocha się w Józi S. 
Jeszcze przed wyjazdem jego do Petersburga pokochali 
się wzajemnie, podczas pobytu jego w tym mieście 
wspólna korespondencya utrzymywała ich stosunki. 
Nie znałam p. Szlammskiej, nie widziałam nigdy ich 
razem, lecz sądzę że Marcelli musiał ją kochać, skoro 
pisywał listy, wyjeżdżając pozostawił swą fotografię, 
a nawet —  jak p. Szpakowski opowiadał Wujowi -  
dzień ślubu miał być już oznaczonym. Sama potem 
byłam świadkiem przywiązania Józi. Gdy Marcelek sie
dział w Cytadeli, przychodziła go odwiedzać, w rozmo
wie me taiła, że kocha go calem sercem. Przed tem jeszcze 
jej matka w tkliwych wyrazach opisywała jej przywiązanie, 
jej rozpacz, gdy się dowiedziała, że on do wojska 
skazany107. Sądziłam, że Marcelli zaraz po przybyciu 
do Warszawy tego dnia lotem ptaka poleci do ukochanej 
i rzeczywiście tak powinien był uczynić. Możesz sądzić 
o moim zdziwieniu, gdy dzisiaj dowiaduję się od Wu~ 
jenki, że on nie tylko dotąd jeszcze u Józi nie był, ale 
postanowił zerwać wszystkie stosunki, by pannie losu 
nie zagradzać, a uważając teraz najlepszą do tego porę, 
więcej bywać nie myśli. Wujenka opowiadała to z naj
wyższą radością, gdyż od dawna była przeciw pannie. Co 
do mnie, zostałam oburzoną, i choć to mój brat, przyznać 
muszę, że postępuje źle bardzo. Godzi toż się starać 
o przywiązanie Józi, rozkochać ją, a osiągnąwszy cel tylu

107 Przymusowy pobór zamieniono na więzienie w Modlinie.
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starań, porzucić? Czyż to jej wina, że go dzisiaj tak 
kocha? Czyż byłaby go kochała, gdyby nie okazywane 
przez niego przywiązanie? Cóz ona dzisiaj biedna pocz
nie? Marcelli pozwala jej iść za mąż, sądzi, że zapomni 
tak prędko jak on. Biedne my dziewczy [ny], czyż za tyle 
przywiązania taką zawsze odbierać będziem nagrodę.

Dnia 2 kwietnia
Wczoraj pierwszego kwietnia był prima aprilis, cały 

śmy
któremu z panów, ale rozmyśliłyśmy się, że lepiej dać 
pokój. Posłałyśmy tylko Jadwisi ogromne serce, wyry
sowane na ćwiartce papieru, serce to podzielone było 
przynajmniej na sto komórek, w niektórych były litery, 
prawie całe abecadło, w innych małe serduszka, pod 
spodem stał napis: Dom zajezdny, a wokoło te słowa: 
Wierność i stałość, na górze zaś stali dwaj panowie, 
prowadząc z sobą rozmowę: „Jak sądzisz, czy wstąpić 
tutaj?” „Dlaczego me —  rzecze drugi —  ręczę ci, ten 
dom jeszcze wielu oprócz nas pomieści”. Jadwisia, 
odebrawszy ten list, w głowę zachodziła, kto by mógł 
jej to przysłać, pokazywała nam, mówiąc, że me zgaduje, 
kto byłby sprawcą tego. Śmiałyśmy się, poddając jej 
nazwiska panów, których długo zwodziła. Figiel ten 
udał się wyśmienicie, przychodzi mi na myśl w tej 
chwili, że serce to dobre by było także dla Marcelka. 
Ale, moja droga, muszę Ci też opisać ważną rzecz, która 
wiele nasuwa mi myśli do głowy, a której dotąd zapo
mniałam Ci udzielić. Przed kilku laty, bo jeszcze w Pis-

dzie lyślały ; komu by figla wypłatać, chciałyśmy
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korowie opowiadała mi Zdzisia swój sen, nie pamiętam 
już jego treści, tylko że śnił się jej jakiś pan, Zdzisia 
zapamiętała jego nazwisko Dybicki i ciągle mówiła, że 
tak brzydkiego nigdy nie słyszała. Kilka lat wymazało 
zupełnie z mej pamięci opowiadanie tego snu, Zdzisi 
czasem przychodził na myśl. We wtorek Wujenka pro
siła bardzo, by do niej przyjść na wieczór. Mama nie 
mogła z powodu zajęcia w domu, posłała mnie z Elż- 
bietką108. Powróciwszy o dziesiątej, opowiadają siostry, 
że był p. Maliszewski z synem i jakimś panem, urzęd
nikiem od Kolei Wiedeńskiej, p. Maliszewski, przedsta
wiając, wymówił nazwisko tak cicho, że nikt go nie 
dosłyszał i nie wie, jak się nazywa. Ciekawa byłam 
bardzo poznać, żałowałam, żem nie była w domu. Na
zajutrz przyszedł p. Maliszewski tylko z synem, wziął 
Mamę do drugiego pokoju i długą prowadził rozmowę. 
Najpierw przepraszał, że bez pozwolenia śmiał go 
wprowadzić, opowiadał, że ten pan jest maszynistą od 
kolei, ma cztery tysiące pensyi, milowe109 i różne je
szcze dochody, wychwalał jego poczciwość, wykształce
nie, w końcu dodał, że mu się nasz dom bardzo podo
bał, że dzisiaj nawet chciał przyjść, ale oni wymówili 
się, że do nas nie idą, lękali się bowiem przyprowadzać 
go drugi raz, nie wiedząc, czy Mama pozwoli. Powtó
rzył jeszcze dwa razy jego nazwisko, lecz Mama nie 
dosłyszała dobrze i zupełnie zapomniała. Tymczasem 
uważałam, że Apolinary często zwraca na mnie swe

108 Chodzi o Elżbietę Zielińską. Patrz przyp. 42.
109 Dodatek do pensji służby ruchu na kolei, wypłacany w stosunku 
do przebytej drogi.
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spojrzenie, więcej rozmawia, widocznie okazuje jakieś 
względy. Nie lękam się go, bo wiem, że Macka nigdy by 
[mi] nie pozwoliła być jego żoną i ja też tego nie 
pragnę; jestem dla niego grzeczną, ale boję się, by tej 
tylko grzeczności inaczej sobie nie tłumaczył, bo żal 
mi chłopca, jeżeli mu wypadnie kiedy dać odkosza110. 
R Maliszewski, oświadczywszy, że niedługo znowu nas 
odwiedzi, pożegnał i wyszli.

W parę dni znowu przyszedł z owym panem, które
go nazwisko długi czas ciekawą dla nas było zagadką, 
dowiedziałyśmy się naprawdę, że nazywa się Dybicki*. 
Ja, zapomniawszy już od dawna opowiadanie Zdzisi, nie 
pomyślałam nawet o nim, ale ona, zaledwie go posły
szała, zmięszała się i ciągle była roztargnioną. Dopiero 
po odejściu gości opowiedziała nam ów sen. Wiesz, 
odtąd tak stoi mi na myśli, że lękam się, by ta świeżo 
poznana figura nie wywarła wpływu na moje nowe życie. 
I choć w sny nie wierzę, widzę jednak w tym coś, co 
mnie niepokoi —  miałżeby to być przyszły mój szwa
gier? O, ja sobie tego nie życzę, pragnę, by nim kto inny 
był. Choć nie mogę zaprzeczyć, że Dybicki dosyć mi 
się podoba, jest w towarzystwie bardzo miły, rozsądny, 
ugrzeczniony i dosyć przystojny, wysokiego wzrostu, 
brunet, duże czarne bakembardy111, przy tern tak się 
stara podobać, tak grzeczny dla nas wszystkich. Ale 
pomimo tego nie chciałabym, by on o mnie miał się 
starać. Lubię go w towarzystwie, z chęcią, nawet przy

110 Dziś: dać kosza; odkosz —  odprawa dawana przez kobietę stara
jącemu się o jej rękę,
111 Bokobrody.
* Później jednak występuje jako Dybiński!
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jemnością mogę parę godzin przepędzić w jego towa
rzystwie, ale żebym takiego męża chciała, to nigdy. 
Doprawdy me wiem, co to będzie z moim gustem, 
coraz więcej młodych ludzi zaczyna bywać w naszym 
domu, ale żaden mi się nie podobał, w każdym znajduję 
coś dobrego, ale po trosze, a w żadnym nie widzę 
wszystkiego razem, wszystkiego co znaleźć pragnę 
w mężu. I dlatego, wiesz co, to powiem Ci pod wielkim 
sekretem, że całą naszą kawaleryą nazywam śmiećmi, 
nieraz śmiejąc się, układam siostrom ogromne śmieci- 
sko, z którego ani jednego galganka nie podniosłabym 
podług gustu. Teosia najwięcej gniewa się o to, muszę jej 
nieraz tłomaczyć, że co w moim przekonaniu brzyd- 
kiem i najgorszem, w jej może być najlepszym i naj
piękniejszym.

Umówiłyśmy się z p. Maliszewskim, ze pójdziemy 
obejrzeć Towarzystwo Kredytowe112, a mianowicie salę 
główną obrad, mamy przy tern zwiedzić tegoroczną 
wystawę Sztuk Pięknych113. Niecierpliwie czekam nie
dzieli. Warszawa smutna zawsze jednakowo, odziana 
podwójną żałobą, bo narodową i z powodu Wielkiego 
Postu. Zbliża się Wielkanoc, znowu będą święta, przy
najmniej odpocznę trochę, teraz tyle zajęcia, tyle robo
ty, że prawie wolnej nie ma chwili. Onegdaj kazałam się 
fotografować, ciekaw[e] bardzo, jak mnie zrobią, zak

112 Mowa o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, działającym 
w Warszawie od 1825 r, W  gmachu przy ul. Kredytowej znajdowało 
się 10 kompozycji ściennych pędzla Wojciecha Gersona (1 83 I —1901).
113 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych działało w Warszawie od 
l8 6 0  r., urządzając wystawy i salony dzieł sztuki. Własny gmach 
uzyskało jednak dopiero w 1900 r.
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ład Mieczkowskiego przy ulicy Miodowej najwięcej 
teraz wzięty114, tam się kazałam zrobić, dwóch fotogra
fów zrobili [sic!] źle, może przynajmniej [ten] zrobi 
podobną do ludzi.

Dnia 6 kwietnia (niedziela)
Wczoraj wstałam rano, poszłam z Elżbietką do kościo
ła, od niejakiego czasu zawsze bywam na rannej mszy, 
bo podczas sumy jest dosyć policyi. Wysłuchawszy 
o 7 godzinie mszy, powróciłyśmy do domu i zaczęły 
ubierać [się] prędko, by nim Mama z siostrami powró
ci, być gotowemi do wyjścia. Jakoż o dwunastej wyszły- 
śmy. Pan Maliszewski już nas czekał w gmachu Towa
rzystwa. Powitane uprzejmie weszłyśmy, marmurowe 
wschody [sic!] powiodły nas na pierwsze piętro. Szwaj
car otworzył z klucza duże drzwi i znalazłyśmy się 
w obszernej sali. Sala ta wsparta na czterech marmuro
wych filarach, ogrzewana podziemnemi piecami może 
pomieścić w sobie ze dwa tysiące osób. Wprost wejścia 
całą prawie ścianę zajmuje portret cesarza Aleksandra, 
me mogłam mu się dobrze przypatrzeć, bo białym 
osłonięty suknem. Posadzka układana w drobne tafle, 
jedną część sali zajmuje dość duże wzniesienie, zielo

114 Jan Mieczkowski założył w 18 5 7 r. własny zakład fotograficzny 
w gmachu Hotelu Europejskiego, później przeniósł go na Miodową I. 
Zasłynął „biletami wizytowymi” —  zdjęciami formatu 6 na 9 cm, 
naklejanymi na większy kartonik. W 1862 r. były w Warszawie 3 3 za
kłady fotograficzne, W Zdzarski, Historia fotografii warszawskiej, 
Warszawa 1974, s. 56 n.
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nym wybite suknem, gdzie zasiadają członkowie Towa
rzystwa, po prawej stronie mniejsze wzniesienie, na 
którym podnoszą głos członkowie i obywatele. Po lewej 
krzesła i ławki dla obecnych. Najwięcej zajęły nas ma
lowidła sufitu*, trudno byłoby mi opisać je, jest ich 
wiele, każdy przedstawia coś z historyi115. Wyszedłszy 
stamtąd, udałyśmy się na wystawę Sztuk Pięknych, 
opisać Ci wszystkich obrazów byłoby dla mnie niepo
dobieństwem. Dwa szczególniej podobały mi się; jeden 
Simmlera Wychowanie Zygmunta Augusta, drugi —  
Pożegnanie Czarnieckiego z koniem bojowym116.

Dnia 20 kwietnia
Zeszedł wreszcie post, mamy Wielkanoc, przed święta
mi tyle miałam zajęcia, że do dzisiaj nie miałam chwili 
czasu, by zajrzeć do tej książki, by napisać choć parę 
słów, a tyle rzeczy miałabym do powiedzenia. Dzisiaj 
tak jestem strudzoną zajęciami przedświątecznemi, przy 
tern tak wiele myśli i wrażeń zajmuje mi głowę, że nie 
wiem, czy te dwa tygodnie zdołam Ci wiernie opisać.

115 Niewątpliwie chodzi o monumentalne malowidła ścienne Woj
ciecha Gersona. Patrz przyp. 1 12.
116 Obraz Ś m ierć  C z a rn ie c k ieg o , namalowany w l 860 r. przez Leopolda 
Löffiera (1827—1898), jednego z najpopularniejszych malarzy pol
skich przed Matejką. Obraz ten powtórzył przynajmniej dwukrotnie; 
S ło w n ik  a r ty stów  p o lsk ich  i obcych (z m a r ły c h  p r z e d  19 6 b  r ) .  M a la rz e , rz eń tiarze , 

g r a f i c y , t. У  Warszawa 1993, s, 128—132 (]. Polanowska).
* W rkpsie skreślono: S ta r a ć  s i  у by d p  by c h o ć  trochę C i  op isać.
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Dybiński bywa u nas coraz częściej, widocznie bie
rze się do Zdzisi. Mama i my wszystkie nie jesteśmy 
z tego kontente, bo pragniemy kogo innego widzieć jej 
mężem. Zdzisia jest dla niego obojętną, traktuje go 
z góry, Teosia to wcale go nie lubi, ona tylko Gwalberta 
proteguje, koniecznie chce go mieć szwagrem. Gdy 
wtenczas rozmawiał ze mną, wspomniał, że po Wielkiej- 
nocy może dopiero się żenić, ciekawam bardzo przybycia 
jego ze wsi, pojechał na święta do ojca, zapewne z nim 
pomówi o swych zamiarach.

Marcelli odwiedza nas czasem, jest zdrów i dosyć 
dobrze wygląda. Wspomniałam Ci, że zerwał wszelkie 
stosunki z p. Szlamińską, ale to nie jest prawdą -  
Marcellek opowiadał to Wujence widać naumyślnie, bo 
ona jest przeciw Józi. Teraz przekonałam się, [że] on 
tam bywa jak dawniej, nie uwierzysz, ile mnie to cieszy. 
Bo tak żałowałam biednej Józi, mnie się zdaje, że ona 
go bardzo kocha, ja też całą duszą trzymam jej stronę, 
bo to taka dobroć, taka łagodność roztacza [się] na jej 
twarzy, przy tern pełna bogobojnych zasad religii. Czyż 
przy tych przymiotach i najczulszej miłości Marcelli 
nie byłby prawdziwie szczęśliwym, mając taką zonę. Do 
dzisiaj nie wiem jeszcze, jaki zawód sobie obierze, tyle 
ma zawsze projektów, coraz to innych, że za każdą rażą 
przyszedłszy do Wujostwa, nową myśl objawia, lecz 
wszystko u niego prędko przemija. Projekt, który przed 
chwilą z zapałem popierał, za krótką chwilę ustąpić 
musi miejsca innemu. Lękam się, by i z Józią tak nie 
było, by to przywiązanie nie zaczęło stygnąć. Tak nieraz 
pragnęłabym porozmawiać z nim w tym przedmiocie,
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lecz postępowanie jego z nami zimne, obojętne, nawet, 
że tak powiem, niebraterskie, nie ośmieliło mnie nigdy 
do zapytania się czegokolwiek. Gdybyś Ty wiedziała, 
gdybyś mogła pojąć, co mnie kosztuje obejście Marcel- 
lego z nami, Ty szczęśliwie kochana od braci nie poj
miesz mej boleści. Ale wystaw sobie siostrę mającą* 
jednego tylko brata, siostrę kochającą tegoż brata naj
czulszą miłością, pragnącą jedynie tylko jego szczęścia, 
choćby to miało być okupione kosztem jej życia. I ta 
siostra za tyle przywiązania odbiera najobojętniejsze 
obejście się brata. O, czy odgadniesz, czy pojmiesz, co 
cierpi biedne jej serce? Ale może to kara Pana Boga, żem 
nie ceniła jego dawniejszego przywiązania, ale, o mój 
Boże, bądź moim świadkiem, żem tylko chciała jego 
szczęścia. Czułam, że szał, jaki często opanowywa mło
dych, długo trwać nie może, że i jego do mnie przywią
zanie będzie krótkotrwałem, lękałam się -wzajemną mi
łością rozbudzać go. A jednak pragnęłam tego przywią
zania. Lecz ile razy tylko zastanawiałam się nad tem 
głębiej, widziałam, że inne przywiązanie niż braterskie 
posunie nas w przepaść, a w tej przepaści widziałam 
dzielące nas pokrewieństwo i młody wiek Marcellego. 
Wtedy pragnące kochania serce chciało tylko mieć 
w nim brata i jeżeli obojętnością przytłumiałam mi
łość, z drugiej strony łagodnem postępowaniem stara
łam się obudzić przywiązanie braterskie. Biedna, nie 
wiedziałam, że i jedno, i drugie utracę. Gdyby Marcelli 
był dla mnie obojętną osobą, powiedziałabym: postę
puje jak tysiące mężczyzn w tych czasach, a że go

* W rkpsie omyłkowo: mającego.
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kocham*, jego obejście rani mnie boleśnie i każcie pra
wie do nas przybycie wiele mnie później łez kosztuje. 
Podam Ci małą próbkę, ona Ci wskaże, że słuszne są 
moje skargi. W  niedzielę rano przyszli do nas p. Mali
szewscy z całą rodziną i Dybmskim, później p. Len
czewski —  ten prawdziwy nasz przyjaciel, więcej przy
wiązany do naszego domu niż najbliżsi krewni. Uważa
łam, że p. Lenczewski zaczyna rozmowę coraz to mną, 
w coraz to innym przedmiocie zaczyna dyskutować, 
później dopiero opowiedział nam, że koniecznie chciał 
wciągnąć do rozmowy Dybmskiego, by w tej tak roz
maitej rozmowie poznać go choć trochę, lecz jak 
na złość Dybiński, me czując się widać na siłach, mil
czał uporczywie, czasem tylko mało znaczące rzucając 
słówko. Nie uwierzysz, jak p. Lenczewski poznał go 
i ocenił od razu, ale zdanie jego nie bardzo na korzyść 
Dybmskiemu. Już to ja od razu powiedziałam, ze Dy- 
bmski mało ma prawdziwej nauki, że znalezienie się 
swoje w salonie winien tylko ogładzie, otarciu się mię
dzy ludźmi. Nie podobała się nam wszystkim jego 
wymuszoność w stroju, posunięta prawie do śmieszno
ści. Maliszewscy siedzieli dosyć długo. Po ich odejściu 
przyjechała Wujenka, zabrała z sobą mnie i Elżbietkę 
Zielińską, która u nas jest przez całe święta.

U Wujostwa tegoż dnia było dosyć liczne zgroma
dzenie, złożone z gości płci obojej. Z początku bawio
no się rozmową, panowie grali w karty, zabrawszy do 
siebie i Marcelka. Lecz gdy już około dwunastej usied-

* W  rkpsie skreślono: więcej może niż siostra brata kochać powinna.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik I 3 I

liśmy do kolacyi, Natalia —  o! ty jeszcze nie znasz jej 
charakteru —  ona wtedy tylko szczęśliwa, wtedy do
brze się bawi, gdy może śmiać się z kogo, najwięcej 
uszczęśliwiona, gdy może śmiać się z nas. Bo trzeba Ci 
wiedzieć, że często gdy jesteśmy u Wujostwa, zaczynają 
się kpiny i śmiechy z nas —  czasem przychodziło do 
tego, że ubliżali wiekowi Mamy, a nam dotkliwie dali 
czuć, że dla ich laski, bez której obejść się nie możemy, 
musiemy znosić wszystko, co oni później wynagrodzą 
łaskawym zaproszeniem do siebie. Mama pełna delikat
ności z anielską cierpliwością znosiła wszystko, a kryjąc 
cisnące się do oczu łzy, uśmiechem okazywała wesołość, 
ja prócz litości mc więcej nie byłam zdolną im okazać. 
Otóż i wczoraj było podobnież. Przy kolacyi zaczęto 
pić zdrowia obecnych, po wypiciu zdrowia niektórych 
dam przystąpiono do spełniania toastów za zdrowie 
kawalerów. Przykro zrobiło się Mamie, ze ją za tak mało 
znaczącą uważają, że chociaż przez grzeczność jako 
siostry gospodarza nie wypiją zdrowia, jednakże umiała 
spolitykować, udała, że ją to nic nie obchodzi, siliła się 
na wesołość. Ale Natalia, nie mogąc znieść, by się 
obeszło bez jej ulubionych żartów, zaczęła podburzać 
Wujenkę i siedzącego przy niej Marcelka, ten ostatni, 
chcąc obie zadowolnić, odzywał się, kpiąc i żartując. 
Nie jesteś w stanie pojąć, co mnie kosztowało te parę 

n, jak niecierpliwie oczekiwałam końca kolacyi, 
skrócić męczarnię, jakiej doznawałam, i już zawczasu 
namówiłam siostry, by usilnie prosiły Mamy o jak naj
prędsze pójście do domu. Nie wiedziałam, że taż sama 
myśl zajmowała Mamę i zaledwie powstano od stołu,
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zaczęłyśmy się wynosić. Spostrzegła to Wujenka, po
częła zatrzymywać, lecz Mama, nie mogąc dłużej 
wstrzymać łez, wybuchnęła płaczem. Zrobiło się małe 
zamieszanie, Wuj, p. Zieliński nuż dopytywać się, [co] 
to znaczy, Wujenka tłumaczy się, p. Zieliński prosi, by 
zostać, Mama nie chce i w chwilę już wszystkie byłyśmy 
ubrane do wyjścia. Dopiero przychodzi Marcelli, zaczy
na przepraszać, całować, prosić, byśmy zostali. Po dłu
gich naleganiach rozebrano Mamę, wprowadzono do 
sali, Zdzisia tylko pojechała z p. Kubarską, która przy
obiecała przysłać powóz po nas. Już odtąd nie szła 
zabawa, każda z nas milcząca siedziała w innym kącie, 
dopiero o drugiej godzinie doczekałyśmy się powozu, 
który odwiózł nas do domu. Znalazłszy się u siebie, 
widząc, że nie ma potrzeby kryć się przed nikim, dałam 
wolny bieg łzom i dopiero o czwartej zasnęłam.

Dnia 22 kwietnia
Dzisiaj rano niespodzianie zeszło się kilku panów, by 
nam sprawić śmigus, z początku udawało się im nieźle, 
lejąc różnymi pachniącemi wodami, lecz my, widząc, że 
aby położyć koniec, trzeba w dwójnasób się odpłacić, 
poczęłyśmy lać, a w braku kolońskiej wody, uciekłyśmy 
się do studziennej i panowie, którzy spodziewali się 
odnieść tryumf nad nami, odeszli porządnie zlani. 
W  parę godzin później przyszedł Marcelli, przyznam 
Ci się, źe po wczorajszej awanturze nie spodziewałam 
się jego wizyty. Przyjęłyśmy go z radością, zaczęłam 
spostrzegać, że jego postępowanie, jego całe obejście
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zaczyna być czulsze, więcej braterskie, oby to nie było 
przywidzeniem, oby Bóg raczył przywrócić jego przy
wiązanie. Marcelli siedział czas jakiś, był prawie inny 
niż zawsze. Nie uwierzysz, jak on czasem potrafi być 
miłym, jak umie się podobać. Widząc tę zmianę w bra
cie, mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będzie 
z nami szczery, będzie takim, jakim go widzieć pragnę. 
Po jego odejściu poszłam z Elżbietką do jej mieszkania. 
Wracając, na Rymarskiej ulicy, po drugiej stronie spo
strzegam p. Szlammskich: naprzód idzie Józia z Mar
cellum, za nimi rodzice. Pomimo że przekonanie przy
wiązania Marcelka dla Józi cieszyło mnie, nie powiem, 
by widok ten był dla mnie przyjemnym. Ale mniejsza 
o to, tu nie o mnie chodzi. Dla mego szczęścia potrze
ba szczęścia jedynego brata, a to dać mu może tylko 
Józia, bo go kocha prawdziwie. Ja, kochając go zawsze 
jednakowo, z przychylnością siostry z daleka chcę wi
dzieć ich szczęście, a me mogąc się nawet przyczynić 
do niego, proszę Boga, by je powierzył w godne ręce. 
Na dzisiaj byłyśmy zaproszone do p. Kubarskich, jako 
wigilię imienin samego pana i pomimo że żadna z nas 
me miała chęci iść tam, było w projekcie pójście na tę 
przyjemną wizytę. Na szczęście przyszli p. Lisieccy, 
chociaż ich przybycie było dla nas zawsze pożądane, 
dzisiaj z większą niż kiedykolwiek radością powitałyś
my ich. Państwo Lisieccy odeszli dopiero o dziesiątej, 
zaprosiwszy nas na czwartek. Już było za późno do 
pójścia, przy tem Mama trochę cierpiąca na zęby zaraz 
się położyła, a ja jeszcze skreśliłam te słów parę, opisa
łam Ci w krótkości dzisiejszy dzień. Jeszcze pragnęła
bym trochę z Tobą pogawędzić, bo nie uwierzysz, jaką
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w każdej przykrości sprawia mi ulgę ta tajemna z Tobą 
rozmowa, zdaję mi się, [że] ustnie z Tobą rozmawiam 
i zaraz też czy w smutku, czy w radości biegnę, by temu 
papierowi powierzyć wszystko. Jutro Mama wybiera się 
do p. Kuszell, ale ja nie pójdę, powiem, że mnie głowa 
boli, żem słaba i chociaż tam bawiłabym się bardzo 
dobrze, wolę zostać, będę sobie pisać, a mam tak wiele. 
Ale ja tak piszę i piszę, a Mama woła, by już iść spać. 
Zegnam Cię, jedyna przyjaciółko —  do jutra.

Dnia 24 kwietnia
Wczoraj była Mama u p. Kubarskich z powinszowa
niem, czyniono tysiączne wymówki. Mama przeprasza
ła, że z powodu gości nie mogła im służyć; przyjęto 
Mamę z największą grzecznością. Podobno było u nich 
dużo gości, bawili się do trzeciej godziny. Natalia, 
obdarzając nadzwyczajną łaską, zaprosiła do siebie na 
sobotę. Postawiłam na swojem i wczoraj zostałam 
w domu. Mama żałowała mnie bardzo, że pozbawię się 
przyjemnej zabawy, lecz jak zaczęłam nalegać, że jestem 
słabą, że wizyta nie sprawi mi przyjemności, pozwoliła 
zostać w domu.

Dnia I 3 maja
Już tak dawno nie pisałam, że nie wiem, czy dzisiaj 
zdołam chociaż w części opisać te trzy tygodnie, tym 
bardziej, że moje teraźniejsze usposobienie wcale nie
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po temu. Moja najdroższa przyjaciółko, gdybyś Ty 
zajrzała wewnątrz mego serca, przestraszyłabyś się, 
zobaczywszy tak wiele uczuć, ujrzałabyś rozpacz*, uj
rzałabyś tę wielką ranę, której nic, nawet czas —  ten 
jedyny pocieszyciel —  zagoić nie zdoła. Oto moja 
jedyna, już od dwóch tygodni Marcelli niebezpiecznie 
chory. Długo nic o tym nie wiedzieliśmy, ale tak dawna 
niebytność jego u nas i u Wujostwa poczęła mnie za
trważać, przeczucie mówiło mi, że słaby i tajemna nie- 
spokojność dręczyła. Aż dnia jednego przyjeżdża Wu- 
jenka, prosząc, bym z nią pojechała porobić niektóre 
sprawunki. W  drodze naprowadziłam rozmowę do 
Marcelka, popierając ją domysłami, że pewno słaby. 
Wujenka, która go bardzo lubi, zaproponowała, by 
pojechać dowiedzi[e]ć się. Zgadniesz łatwo moją ra
dość, tego tylko pragnęłam. I pojechałyśmy. Naprzód 
był projekt, by tylko od stróża dowiedzieć się, lecz 
gdyśmy się dowiedziały, że bardzo słaby, bez namysłu 
poszłyśmy dalej. Marcelli zajmuje trzy pokoiki na trze
cim piętrze, dosyć obszerne, ale w mieszkaniu wilgoć 
najokropniejsza —  biedny! Zastałyśmy go w łóżku 
okropnie zmienionego. Jeszcze w pierwsze święta za
ziębił się, póki mógł, nie dał się chorobie, wreszcie silne 
zapalenie płuc zmusiło go położyć się w łóżku. Możesz 
sobie wystawić jego położenie, chory sam jeden w mie
szkaniu, przy nim nie ma nikogo, nie ma siostry, która 
by życzliwe przemówiła słówko, nie ma komu podać mu 
łyżki lekarstwa. Stan Marcelka tak zatrważający bolesne 
na mnie sprawił wrażenie. Boże mój —  pomyślałam

* W  rkpsie skreślono: zawiedzione całego życia nadzieje.
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sobie —  czemuz tu być przy nim nie mogę, czemu nie 
pozwolisz mi, o Panie, bym dnie, noce mogła spędzić 
na usługach drogiego brata, jakichże starań przyłoży
łabym, by słodzić jego cierpienia. Krótko bawiłyśmy, bo 
Wujenka lękała się spotkania z Łodzią; odjechałyśmy 
obie zasmucone stanem Marcelka. Postanowiłam sobie 
zaraz odprawiać majowe nabożeństwa do serca Naj
świętszej Maryi Panny na mtencyą, by ukochany brat 
jak najprędzej wyzdrowiał, a gdy w parę dni [potem] 
Mama będąc u niego w tym samym znalazła go stanie, 
ofiarowałam sobie [sic!] po przyjściu Marcelka do 
zupełnego zdrowia własną ręką wyhaftować poduszkę 
do kościoła karmelitów na Lesznie i rozdać pewną część 
pieniędzy na biednych. O Boże, Ty który* widzisz 
najskrytsze myśli człowieka, wejrzyj na łzy moje, przy
wróć mu zdrowie, bo ono potrzebne do mego szczęścia, 
bo ja tylko jego szczęściem, jego pomyślnością żyć będę.

Dnia I 5 maja
Wczoraj będąc u Wujostwa dowiedziałam się, że zdro
wie Marcelka zamiast żeby się miało polepszyć, pogar
sza się. Wuj woził tam doktora swego, który całą naszą 
rodzinę leczy, zaświadczył on, że niby niebezpieczeń
stwa nie ma, ale jest bardzo źle. Już tydzień nie widzia
łam drogiego brata, nie mogę się zaspokoić o niego, 
bytność p. Lipskiego, bezustanne zajęcie nie pozwala 
Mamie piechotą iść tak daleko, Wujenka znów, nie 
mogąc chodzić po schodach, nie może pojechać, nie

* W rkpsie omyłkowo: k tóry ch .
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mam więc sposobności zobaczyć Marcelka. Czekam 
tylko wyjazdu opiekuna, który we czwartek ma nastąpić, 
a teraz oddycham tylko żądzą widzenia go. Możesz 
sobie, moja droga, wystawić niespokojność moją; wie
dzieć o chorobie ukochanej osoby, drżeć na każde sło
wo, które większą przejmuje obawą, a nie móc tej osoby 
zobaczyć. Gdy jestem w kościele, gdy modlę się o jego 
zdrowie, jakaś pociecha, jakaś nadzieja następuje we 
mnie. I tak, gdy wczoraj ze łzami w oczach, cichą mod
litwą na ustach, a pokorą w sercu błagałam Boga o li
tość nad nim, gdym postanowiła sobie ofiarować podu
szkę do Najświętszej Panny, zdawało mi się, że słyszę 
te słowa: „Bądź spokojną, Bóg wejrzał na twe modły, 
a ten najdobrotliwszy Ojciec nie zechce cię zasmucić, 
On wysłucha twej modlitwy”. Wróciwszy do domu, taki 
jakiś uczułam pokój, tak byłam pełną wiary i tego 
przekonania, że Bóg wysłucha mej modlitwy, że cały 
dzień byłam spokojną, weselszą, dopiero wieczór słowa 
Wujenki na nowo mnie zasmuciły boleśnie.

Jutro ma się odprawiać Msza święta w kościele 
oo. kapucynów na intencyą Marcelka, na której cała 
rodzina ma być zgromadzona. Taką mam ochotę zawia
domić o tern Józię —  chcę, żeby i ona na tej mszy 
znajdowała [się], niech połączy swe modły z naszemi; 
gdybym tylko śmiała zaproponować Mamie uwiado
mienie jej, pobiegłabym natychmiast. Wystawiam sobie 
jej smutek i wcale mu się nie dziwię, ona go kocha 
przekonana o jego przywiązaniu, biedna zapewne boleje 
na każde wspomnienie jego cierpień. O, gdybym mogła 
przynieść jej pociechę —  ale co ja mówię, czyż bym się 
odważyła wyrzec jedno słowo, zdaje mi się, ze gdyby
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Józia zajrzała do mego serca, odepchnęłaby [je] ze 
wzgardą, zobaczywszy w mm tyle miłości, tyle najczul
szego przywiązania dla tego, którego i ona kocha. Ale 
bądź spokojną, biedna Józiu, bo jakkolwiek może bar
dziej niż ty pragnę waszego szczęścia, nigdy to serce 
jemu oddane nie pokryje się zdradą, nigdy Marcelli 
wiedzi[e]ć me będzie, że jego tylko jednego kochałam. 
Jak dotąd nikt me wie i nigdy wiedzieć me będzie, 
wszelkich starań dołożę, by wam zapewnić szczęście, 
i jeżeli Bóg pozwoli mi, że poprowadzę Marcelka do 
ołtarza dla przysiężenia wiary Józi, już będę szczęśliwą. 
Ty tylko, o wielki Boże, spełnij życzenia moje.

Dnia 20 maja
Nie wiem, jak przetrwałam te kilka dni cierpień najsroż- 
szych, pięć dni wydało mi się wiekiem, ale dzięki Bogu, 
że już przeszło. Muszę Ci te kilka dni opisać szczegó
łowo, a dopiero pojąć mnie zdołasz. We środę rano 
przyjechała Wujenka, a że z powodu słabości chodzić 
wiele po schodach nie może, dała nam powozu, by 
odwiedzić Marcelka. Pojechałam z Mamą, uradowana, 
że mam sposobność ujrzeć go. Zastałyśmy brata 
wprawdzie w łóżku, ale mającego się znacznie lepiej. 
Zabawi [w] szy czas jakiś, odjechałam pełna nadziei, 
pełna pociechy, że Bóg widać wysłuchał głosu mej 
modlitwy i najdroższy brat odzyskuje zdrowie. Przyje
chawszy, już nie zastałyśmy Wujenki. Zdzisia dopytując
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się o Marcelka rzekła: „Podobno Olbratowicz117 mó
wił, że on żyć me będzie, że stan jego jest bardzo, 
a bardzo niebezpieczny”. Przed chwilą, widząc go, zda
wało mi się, że zdrowszy, słowa te okropnie mnie 
przeraziły, ścisnęło się serce boleścią, łzy cisnęły się do 
oczu, pobiegłam do sypialnego pokoju, padłam na krze
sło i długo tak w odrętwieniu siedziałam, dopóty głos 
Matki me wezwał mnie, by coś pomóc. Na obiad 
przyszedł p. Lipski, zaczęto rozmowę o Marcelku, Ma
ma powtórzyła mu słowa doktora. Tu już dłużej wstrzy
mać się me mogłam, słysząc powszechny żal, głośnym 
wybuchnęłam płaczem. Nie wiem, jakie to sprawiło na 
obecnych wrażenie, czy sądzili, że to żal siostry, czy 
inne myśli zajmowały ich umysł* *, dość, że nikt się nie 
dziwił, widząc mnie płaczącą, bo wszyscy go żałowali; 
Mama siostrzeńca, siostry brata**. Cały obiad siedzia
łam jak na mękach, a zaledwie doczekałam się jego 
końca, uciekłam, by w samotności dać wolny bieg łzom 
i uczuciu, które mną zawładnęło. Wieczorem Mama, 
chcąc mnie rozerwać, wzięła z sobą, idąc za interesami. 
Szłam jak nieżywa, włóczyłam się po sklepach, kiedy 
niekiedy musiałam odezwać się do rozmowy, a myślą 
byłam gdzie indziej. Raz zatrzymywała się ona przy 
Marcelku, drugi raz wznosiła do Boga, to znów nasu
wała najrozmaitsze z przeszłości obrazy. Przeszedł

117 Dr med, Walenty Wojciech Olbratowicz ( l 806—1868) —  znany 
lekarz warszawski i społecznik. Był lekarzem i bliskim znajomym 
Kubarskich i Lentzów. Patrz biogram w p. Szarejko, Słownik lekarzy 
polskich XIX wieku, Warszawa, t. I, 1991» s. 401—402.
* W  rkpsie skreślono: nie wiem,
** W rkpsie skreślono: a ja.
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wreszcie dzień jeden męczarni, nazajutrz swoim zwy
czajem byłam na majowym nabożeństwie, czy modliłam 
się dłużej i szczerzej niż dni poprzednich, czy inny był 
przedmiot mej modlitwy, już Ty odgadniesz. Wróciłam 
trochę spokojniejsza, jak zwykle po modlitwie. W krót
ce potem Mama wyszła do Wujostwa, Zdzisia na lekcyą, 
Teosia na pensyę, dość, że zostałam sama. Kilkakrotnie 
brałam do ręki to robotę, to książkę, to wreszcie ten 
pamiętnik, lecz po chwili wszystko rzucałam, me mogąc 
się niczem zająć. Cierpienie przepełniło me serce, pad
łam na łóżko i długo tak bez żadnego ruchu zostawa
łam; czy płakałam, tego nie wiem, ale jęk mój doleciał 
do uszu Połci, bo kilka razy zaglądała do mnie. Kilka 
godzin ubiegło, a nie miałam dość siły, by powstać, ze 
spojrzeniem utkwionem w obraz Najświętszej Panny 
leżałam bez żadnego prawie poruszenia. Nie wiem, jak 
by to długo potrwało, gdyby mi nie oznajmiono przy
bycia p. Zamojskiego. Porwałam się z łóżka i aby po
prawić włosy, zbliżyłam się do zwierciadła i ażem się 
siebie przelękła. Twarz moja była śmiertelnie blada, 
oczy zaś czerwone i tak napuchnięte, ze mi wzrok 
zaciemniały. I ja, com przed chwilą gorzko płakała, com 
nie wiedziała, czy żyję, z uśmiechem na ustach, aweso- 
łem spojrzeniem musiałam wyjść powitać gościa. Mu
siał Józef poznać coś nadzwyczajnego w mej twarzy, ale 
nic nie mówił; poczęliśmy rozmawiać o rzeczach po
tocznych zupełnie obojętnych, rozmawiałam niby z za
jęciem, dopytywałam o różne rzeczy, niecierpliwie jed
nak czekając końca wizyty. Przyszła Elżbietka, a Józef 
uradowany do niej zwrócił rozmowę, dali mi więc trochę 
czasu dla odpoczynku i przyjścia do siebie. Niedługo
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jednak trwała ta wizyta, oboje wkrótce pożegnali mnie. 
Zaledwie odeszli, nadjeżdża Wujenka, zabierając mnie 
z sobą do Marcelka. Lękałam się, [by] brat, widząc mą 
bladość i oczy czerwone, nie zapytał o powód, bo 
wówczas me ręczę, co by było. Zastałyśmy Marcelka 
lepiej niż wczoraj, opowiadał, że już me jest na takiej 
dyecie, że jeść może rosół i mleko, i lekarstw wcale nie 
bierze. Przed pół godziną jeszcze drżałam o jego życie, 
słysząc jego słowa nie wiedziałam, co myśleć o wszyst- 
kiem. Lepszy humor Marcellego, jego własne słowa
0 polepszeniu zdrowia przekonały mnie, że mylne było 
zdanie doktora i radość wstąpiła w serce. Marcelli pro
sił, by mu przywieźć swą fotografię, co mu przyrzekłam
1 odjechałam, unosząc w sercu radość i nadzieję. Ale 
zaledwie powróciłam do domu, nowy pocisk uderzył 
w me serce. Połcia, widząc mnie weselszą, zapytała 
o powód, odpowiedziałam jej: „Marcelli ma się lepiej". 
„A tyś tak płakała —  rzekła znowu —  ja już dawno 
wiedziałam, że on słaby; mówił Olbratowicz do Wuja, 
że najdłużej trzy dni żyć będzie”. Chociaż przed chwilą 
widziałam, że ma się znacznie lepiej, zdawało mi się 
znów, że przecież lekarz znać się powinien, i ja, com już 
tak spokojną była, na nowo drżeć poczęłam o jego 
życie. Już nie płakałam, byłam na pozór niby spokojną, 
choć każde wspomnienie rozdzierało mi serce. I znowu 
przeszedł dzień jeden, i drugi. W  sobotę wieczorem 
jakaś taka spokojność wstąpiła we mnie, tak stałam się 
wesołą, że sama nie umiałam zdać sobie sprawy, co by 
to znaczyć miało, ale przeczucie mówiło mi: on zdrów 
będzie. I rzeczywiście tegoż dnia przekonałam się, że 
Bóg wysłuchał mnie. Wieczorom była Wujenka, zastała 
Marcelka już siedzącego z książką w ręku. Nowa otu
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cha, nowa niewypowiedziana radość wprawiła mnie 
w wyborny humor. Wkrótce potem padłam na kolana 
i w długiej serdecznej modlitwie wynurzyłam Bogu swą 
wdzięczność za doznaną pociechę, polecając się i nadal 
Jego łasce i opiece. Wiesz, moja jedyna, dzisiaj dopiero 
poznałam, że jedynie głęboka wiara utrzymuje nas na 
ziemi, gdyby nie ona, ileż to razy upadlibyśmy pod 
ciężarem cierpień, ileż razy nie mielibyśmy odwagi i siły 
iść po ciernistej ścieżce tego życia. Poznaję to po sobie: 
gdyby nie modlitwa, gdyby nie nadzieja w nieskończone 
miłosierdzie Stwórcy, i ja nie potrafiłabym się oprzeć 
gwałtownemu cierpieniu, a szczególnie w chwili, kiedy 
mi powiedziano, że mogę utracić jedynego brata. Nie
raz zdawało mi się, że ja Marcelka nie kocham, nieraz 
gniewałam się na niego, a w niebezpieczeństwie zapo
mniałam o wszystkiem, poznałam dopiero, jak mocno 
go kocham i że rozłączenie się z nim na wieki byłoby 
ciosem, który nie wiem, czy bym przenieść zdołała.

21 maja
Różne zmartwienia i troski, jakie mnie ciągle spotykały, 
pozbawiły mię możności pisania o rzeczach obojęt
nych, dziś jednak widzę konieczność, cofnąwszy się 
o kilkanaście dni, opisać Ci je dokładnie.

Już dosyć dawno p. Lipski bawi w Warszawie: wczo
raj, wziąwszy Mamę na stronę, rozmawiał bardzo długo, 
zwierzył się ze wszystkich zamiarów, jakie ma na przy
szłość, opowiadał, że przed kilku miesiącami poznał 
w okolicy Radomia młodą panienkę, nazwiskiem Marya
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Krasińska. Rodzice jej posiadają majątek ziemski w po
wiecie gostyńskim, a panna Marya czas jakiś bawiła 
u stryja, gdzie ją poznał. Rozsądek, ułożenie, zapewne 
i posag zachwyciły p. Lipskiego; począł bywać coraz to 
częściej, wreszcie oświadczył się. Ojciec i stryj przyjęli 
[go] obojętnie, panna ani przyjęła, ani odmówiła, py
tała, czy ją dobrze poznał, czy się namyślił, by później 
me żałować. Kazano mu po ostateczne słowo i dla 
poznania matki przyjechać, a przez ten czas panna do 
rodziców ma powrócić, i tam wyrzec słowo stanowiące 
o szczęściu jego. Otóż teraz jedzie w Gostyńskie. Kilka 
dni tylko ma zabawić w Warszawie, przez które to 
kupuje różne rzeczy dla swej lubej, jako to: kwiaty, 
cukry ud. Cały dzień trawi, biegając to do krawców 
szyjących podług najświeższej mody całą garderobę, to 
do jubilerów wybrać, jaki jest najpiękniejszy na zarę
czyny pierścionek, dość że rzadko ujrzeć go można, i to 
na krótko, tak jest zajęty. Ciekawam, jak się też mu 
powiedzie, żeby aby panna nie robiła grymasów; przy
znam Ci się, że od dawna chciałabym, by się już ożenił. 
We czwartek wyjeżdża, jeżeli po trzech dniach widać go 
nie będzie, oznaczać będzie, że interesy dobrze idą.

Nasi znajomi jakoś zaczynają się odsuwać; Dybiński, 
dawniej tak częsty gość, już dwa tygodnie nie był, 
pewno to nasza obojętność jest tego przyczyną, ale 
dobrze robi, wizyty jego okropnie mnie nudziły, tylko 
wypełniając obowiązki gościnności siliłam się na weso
łość, zawsze śmiertelnie się nudząc. Przynajmniej teraz 
częściej wieczorem można wyjść z domu, dawniej jego 
odwiedziny me pozwalały nam nigdy użyć jakiejkolwiek
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przechadzki, a te tak potrzebne dla mego zdrowia, 
które niekoniecznie w dobrym stanie —  doktór każe 
używać wiele ruchu, a ja go mam bardzo mało, każe 
jechać na wieś, a jechać me można. Ale wracając do 
Dybińskiego, o ile mi [się] zdaje, jest to z jego strony 
próba, by się dowiedzieć, jak jest uważany w naszym 
domu. Już dwa razy był Maliszewski sam, sądził, że się 
zapytamy o niego, a tu jak na złość ani Mama, ani 
żadna z nas słówka nie pisnęła o Dybińskim. Maliszew
ski pomiarkował, że nas nic a nic nie obchodzi. Apoli
nary także nie był od świąt, widać i on zmiarkował, że 
szkoda starań i zachodów podejmować dla panien, bo 
z tej mąki nigdy chleba nie będzie.

Gwalbert tylko ciągle bywa i zawsze jednakowy, ale 
do rzeczy bierze się powoli, nie wiem, czy to przypisać 
jego interesom, które mu nie pozwalają posunąć się 
dalej, czy zwykłej w tym razie powolności niemłodych 
kawalerów. Nadużywa mojej cierpliwości, bo z serca 
pragnę widzieć go jak najprędzej moim szwagrem.

Dnia 27 maja
Już powrócił p. Lipski, bawił tylko tydzień, jest w dosyć 
kwaśnym humorze, opowiadał Mamie całe przyjęcie, 
postępowanie rodziców 1 panny. Już to przyjęto go 
z całą serdecznością, rodzice zgodzili się na wszystko, 
a nawet nie taili radości z połączenia się z ich córką, ale 
panna, pomimo perswazyi 1 życzenia ojca, pomimo na
legań 1 usilnych próśb ze strony narzeczonego, me chce, 
by ślub był prędzej aż za rok, a me odkrywając powodu,
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oświadczyła rodzicom i p. Lipskiemu, że to jej nie
zmienne postanowienie. I zapewne me zechcą sprzeci
wić się mu. Pan Lipski poty prosił, nalegał, aż mu 
powiedziała, dlaczego aż do roku odwłóczy ślub. Powód 
jest następny. Przed niedawnym czasem kochała kogoś 
bardzo, być jego żoną było to najgorętszym jej serca 
życzeniem, tymczasem rodzice oparli się temu i pomi
mo gwałtownej obojga miłości, me pozwolili się im 
połączyć. Panna cios ten dotąd czuje tak boleśnie, że 
me ma dość siły do zostania żoną innego, jeszcze kocha 
tamtego. Musi więc rok czekać, aż zupełnie zapomni 
tamtego, kochając go jeszcze me może iść za mąż, kiedy 
w jej sercu świeża jeszcze rana. Czy to jest prawdą, czy 
tylko wybieg z jej strony, by doświadczyć p. Lipskiego, 
nie wiem, ale jeżeli rzeczywiście czyni to jedynie w celu 
przekonania się o stałości p. Ludwika, przyznam Ci się 
—  chociaż jestem również kobietą i doświadczanie 
kawalera widzę potrzebnym —  nie powiem, bym po
chwaliła ten jej postępek. Zdaje mi się, że gdyby 
p. Lipski chciał, miałby bardzo ważny i usprawiedliwia
jący powód do zerwania, bo kiedy panna Marya kochała 
innego i to wspomnienie jeszcze w jej sercu nie zatarte, 
nie może nigdy prawdziwie kochać p. Lipskiego. Lipski 
nie kontent, mówi, że niepodobna rok czekać, kiedy on 
postanowił sobie w tym roku ożenić się koniecznie, 
a przy tern tak długie staranie pociąga za sobą wielkie 
koszta, niezmordowanej wymaga pracy, a wreszcie: któż 
zaręczy, czy kto inny nie zechce zrobić mu figla. Zaraz 
po przyjeździe do Warszawy, chcąc się pocieszyć, po
śpieszył do p. Resler118. Państwo Resler mają handel

118 Przewodnik warszawski informacyjno—adresowy na rok 1869, op. cit.,
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korzenny przy ulicy Elektoralnej, są dosyć zamożni, 
jedną tylko mają córkę. Panna Anna byłaby dosyć przy
stojną, gdyby nie nadzwyczajna tusza, która ją bardzo 
szpeci, i która, jak niektórzy utrzymują, stała się jej 
chorobą, gdyż nie zdarzyło się jeszcze widzieć tak 
tłustej panny. Panna Anna podobno nie bardzo dobrze 
ma w głowie, ale trochę gra, trochę śpiewa. Pamiętam: 
dawniej gdy przyjeżdżała do krewnych na wieś, wyśmie
wali panowie nie tylko jej figurę, ale i rozum; do ich 
liczby należał i p. Lipski. Ale, gdy często przyjeżdżając 
do Warszawy, usłyszał, że będzie mieć ze dwakroć 
posagu, jakoś zmienił zdanie o Andzi i stał się częstym 
gościem w domu p. Resler. Nie można powiedzieć, by 
ją kochał, bo tacy kawalerowie nie zdolni kochać i uwa
żając ją za dobrą dla siebie partyą, nie zaniedbywał 
poszukiwań, czy by gdzie lepszej nie znalazł. Panna 
Krasińska wydała mu się stokroć lepszą partyą, ale nie 
podobały mu się napotkane trudności. Jego duma zo
stała obrażoną, czuł się upokorzonym, że ta, którą on 
takim szczęściem zaszczyca, śmie się drożyć, zamiast 
poczytać się za najszczęśliwszą. Widząc, że Andzia 
mniej się zdraga119, że staranie o nią jest daleko łatwiej
sze, zaraz po powrocie poszedł tam, by się pocieszyć 
i by nie opuścić tej, w razie gdyby tamta me chciała. 
Wczoraj przyjechała Kasia Pasiorowska120, na słabość 
mąż ją odwiózł, lecz zaraz sam odjechał. Marcelli dzięki

podaje w rubryce ,iWm i towarów kolonialnych (handle)”: Julian Roes- 
łer Elektoralna 797-
119 Dziś: wzdragać się.
120 Siostra cioteczna Bronisławy z Kubarskich Lentzowej. O jej mężu 
nic bliższego nie wiadomo.
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Najwyższemu co dzień zdrowszy, mam nadzieję, że 
z początkiem czerwca wyjdzie już z pokoju. Ma zaraz 
jechać na wieś, w okolice Radomia, do p. Silnickiego121, 
zapewne zabawi tam całe lato.

Dnia 30 maja
Wczoraj Mama ze Zdzisią i Teosią były u Marcelka, 
zastały go grającego w karty z panem Silnickim i Wej- 
cenblut [em]. Już jutro ma wyjść. Dziękując za odwie
dzenie, wspomniał, że najpierw nam odda wizytę, by 
o stanie swego zdrowia zupełnie uspokoić. Nie widzia
łam już go z tydzień, jakże się ucieszę, zobaczywszy 
u nas zupełnie zdrowego.

Panna Józefa Niewęgłowska idzie za mąż za Przyłu- 
skiego, nie uwierzysz, jak się tern cieszę, raz, że to 
bardzo dobra partya, po wtóre, pokaże Piątkowskiemu, 
że o niego nie dba. Ślub ma być 8 czerwca. Będąc, 
prosiła bardzo, by przyjechać i choć to tak blisko, bo 
tylko trzy mile, jednak nie obiecałyśmy. Od kilku dni 
bawi Ludka122 u ciotki, która do wesela Józi ma w War
szawie pozostać. Rodziców przybycia spodziewają się 
koło 6 lub 7  czerwca.

121 Wg Spisu alfabetycznego obywateli ziemskich Królestwa Polskiego, wyd. 3, 
Warszawa [1913 r,], Władysław Silnicki miał w gub. radomskiej ma
jątek Mazowszany. Zapewne tam Marceli Kiczorowski wypoczywał po 
wyjściu z więzienia w Modlinie i po zapaleniu płuc.
122 Nie wiadomo dokładniej, kim była Ludmiła i jej ciotka.
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Dnia 4 czerwca
Kilka dni jak nie pisałam nic, zajęcia mam tak wiele, że 
nie pozwalają znaleźć wolnej chwili, a zmartwienia zeb
rać myśli. Nie mam nawet dzisiaj czasu opisać Ci ich. 
Nie wiem, co to znaczy, że Marcelli, który jeszcze 
trzydziestego maja miał wyjść, jeszcze dotąd nie był. 
Czy słaby znowu, czy wychodzi, ale do nas przyjść nie 
chce, nic nie wiem i zgadnąć nie mogę. Kilka razy 
wspominałam do Wujenki, że chyba słabszy jest, kiedy 
w tak piękne dnie nie wychodzi, i może by go odwie
dzić, ale ostatnią rażą powiedziała mi: ,!Wiem, że jest 
zdrowszy, nie chcę jechać, by sobie co nie pomyśleli 
Szpakowscy, on już pewno wychodzi, ale do nas to za 
daleko dla niego, a jeździć pewno nie może”. Umilkłam 
i już z mczem nie śmiałam się odezwać.

Pierwszego czerwca Kasi urodziła się córka, zaraz 
zatelegrafowano do męża i na drugi dzień przyjechał. 
Podobno bardzo nie kontent z córki, życzył sobie bo
wiem syna, a nawet to jawnie okazuje. Na dziecko ani 
razu nie spojrzał, krótko zabawił u żony i wyszedł niby 
za interesami. Już to Pasiorowski nigdy czułym nie był, 
od początku można było poznać, że tylko jakieś rachu
by skłoniły go do ożenienia, jest bowiem bardzo chciwy 
i chociaż za Kasię nie wziął wielkiego posagu, stara się 
jednak różnemi sposobami korzystać. Gdy przywiózł 
Kasię do Warszawy i ta prosiła, by zostawił pieniądze 
na zapłacenie kosztów słabości, w te odezwał się słowa: 
„Nie potrzeba, kiedy się tak darli, byś przyjechała, to
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niech płacą". Jedynem szczęściem Kasi, że każde* * słowo 
męża dobrze sobie wytłumaczy, że nic tego nie rozumie, 
że nie widzi jego nadzwyczajnej dla siebie obojętności. 
Inna uczułaby się bardzo a bardzo nieszczęśliwą, ona 
przeciwnie, kocha go i chociaż sama przyznaje, że nie 
jest tak czułym jak inni, przypisuje to jego usposobie
niu i jest w swym przekonaniu najpewniejszą, że i on ją 
kocha. Wczoraj wyjechał p. Lipski, przyszedłszy na 
pożegnanie opowiadał, że panna Marya z siostrą przy
jechały, że bawią u ciotki. Spotkał je w ogrodzie na 
wodach12’ , właśnie powracał z poczty, już kupił bilet 
do wyjazdu, w krytycznym był położeniu, bo wypadało 
koniecznie czas jakiś jeszcze zabawić, ale nie chciał, 
gniewał się na siebie, że poszedł na wody, a Mama 
śmiała się z niego, że Pan Bóg go ukarał, gdyż dla 
zobaczenia się z p. Resler przyszedł. Wyjechawszy bez 
widzenia panny byłoby nic, ale teraz to jakby naumyśl
nie. Mama** namawiała, by koniecznie został, ale nie 
chciał, mówiąc: „Ze i on chce pokazać swą wolę. Robiła 
ona grymasy, teraz on robić będzie, niech się nie zdraga, 
kiedy jest przekonany, że go chce”. Ale mnie się zdaje, 
że to inny powód. Najpierw, kiedy panna w Warszawie, 
potrzeba podwoić starania o przypodobanie się jej, 
a raz, że to wymaga dosyć dużych kosztów i starań, po

123 Najprawdopodobniej w Ogrodzie Saskim, gdzie od strony Gra
nicznej istniała zbudowana przez Henryka Marconiego w 1847 t., 
a finansowana przez bankiera Jakuba Flatau kolumnada, a w niej Zak
ład (Instytut) Wód Mineralnych —  miejsce spotkań eleganckiej 
Warszawy. Wody pito także w Dolinie Szwajcarskiej.
* W  rkpsie omyłkowo: każdo.
*ф W  rkpsie skreślono: go.
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wtóre bywają co dzień w Saskim Ogrodzie, a tam bywa 
także i Andzia —  nie można, by widziała starania 
o inną, kiedy i ona przydać się może. Zastanowiwszy 
się, widać wolał wyjechać. Ma jednakże po załatwieniu 
niektórych interesów przyjechać ze stryjem panny Ma
ryi, który wielką ma nad nią przewagę, spodziewa się, 
że skróci rok oczekiwania i przybliży chwilę szczęścia.

5 czerwca
Nie uwierzysz, jakie w obecnym czasie mamy zmar
twienie. Wystaw sobie, ten Zaręba, o którym Ci już 
dawniej pisałam124, pożyczył od Mamy 2 5  rubli, ubo
lewając, że niebezpieczna choroba matki skłania go do 
tego. Mama wzruszona jego opowiadaniem, chcąc choć 
w części przyjść w pomoc, pożyczyła chętnie, ale pod 
warunkiem, że skoro tylko powróci, zaraz odda. Tym
czasem Zaręba bawił miesiąc, a powróciwszy ani się 
pokazał. Mama zwykle przy końcu kwartału zawsze 
pożycza pieniędzy, gdyż nigdy nie wystarcza, w tym zaś 
podwójną tego uczuła potrzebę, musiała bowiem wy
płacić Józi N. dwieście złotych, które ona oddała do 
schowania, a wpierw jeszcze pożyczyła Zarębie. Przy- 
ciśniona potrzebą, widząc, że ten boi się widać przyjść, 
poszła do Jadwisi, by koniecznie starała się widzieć 
z nim i do oddania nakłoniła. Jakoż w parę dni przy
szedł rzeczywiście, lecz o pieniądzach ani wspomniał. 
Mama widząc, że na co to się zanosi, przy pożegnaniu

124 Patrz przyp. 5 8.
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wprost oświadczyła, ze zmuszona nagłą i konieczną 
potrzebą w żaden sposób dłużej czekać nie może i o od
danie uprasza. Zaręba począł się tłumaczyć, obiecując 
za dwa dni oddać. Gdy po upływie tychże nawet nie 
przyszedł, w imieniu Mamy napisałam. Zaręba przy
szedł zaraz, przepraszał bardzo i uprosił, że jeszcze 
dwa dni czekać przyobiecała Mama. Wczoraj więc cały 
dzień oczekiwałyśmy na niego, ale nie przyszedł. Za 
radą p. Zawadzki [ego] 125 i Jadwisi, widząc, że nie ma 
innej rady, poszła Mama z tą ostatnią do Lisieckiej. 
Lisiecka jest to kobieta wiele mówiąca, dosyć rozumna, 
dawniej musiała być piękną, z jednym mężem rozwiod
ła się, drugi umarł w czterdziestym roku, musiała być 
jeszcze dosyć ładną, gdy poszła po raz trzeci za mąż za 
Lisieckiego, wówczas dwudziestokilkoletniego chłop
ca. Pożycie ich ma być niedobre, nie mogą się zgodzić 
i chociaż przy obcych wszystko tam idzie jak najlepiej 
i spojrzawszy powiedziałabyś, że nie ma szczęśliwszej 
pary, jednakże czy skutkiem zmiennych charakterów, 
czy różnicy wieku, dość, że nieporozumienia i niesnaski 
do tego doszły stopnia, że pani Lisiecka chce się z mę
żem rozłączyć. Nie wiem, czy przyjdzie do tego. Jest 
bardzo majętną, sprzedawszy dom, pieniądze ma w lis
tach zastawnych, lecz pomimo że bezdzietna, bardzo 
skąpa. Dla siebie nie żałuje na nic, ale żeby komu 
pożyczyć, wygodzie i dopomóc w potrzebie to nigdy, 
u niej ten największy nieprzyjaciel, kto pożycza od niej. 
Sykstusa lubi, ubiera go elegancko, ale żeby dać co 
gotówką, to nigdy. Otóż gdy Mama przyszła, przyjęła

125 Zawadzki (imię nieznane), zapewne bliski znajomy.
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gościnnie, chociaż się może domyślała powodu tak ran
nej i niespodziewanej wizyty Gdy Mama, przystąpiw
szy do rzeczy, ze łzami opowiedziała wszystko, pani 
Lisiecka, czyniąc wyrzuty, że bez ich zezwolenia Mama 
pożyczyła, długo rozwodziła się, me szczędząc Sykstu
sa, opowiadała o jego rozrzutności, marnotra[w] stwie, 
że lubi kłamać, że tylko o swojej toalecie myśli i mnó
stwo tym podobnych rzeczy. W  końcu zapewniła, że 
wszelkich przyłoży starań, by jak można najprędzej 
oddać. I biedna Mama odeszła, nic nie odebrawszy, gdy 
najwięcej potrzebuje, nasz procent ma być dopiero 
w końcu czerwca przysłany. Poczciwa majorowa1' 6 — 
ta jedyna i najlepsza nasza przyjaciółka —  dała list 
zastawny, by na niego pożyczyć. Nie uwierzysz, wiele 
my znosiemy zmartwień i kłopotów, od jakiegoś czasu 
me ma jednej godziny, którą by nazwać można szczę
śliwą, na każdej twarzy wybite cierpienie, w każdej oku 
Iza. Przy czym do tego są nie tylko piemążne interesa, 
wiele innych zakłóca spokojność, i gdybyś nieraz za
jrzała w głąb serc naszych, niejedną łzę uroniłabyś na 
widok tak różnych, a tak wielkich cierpień. Ja tylko 
w Bogu pokładam nadzieję, pocieszam się tą myślą, że 
przyjdzie czas, kiedy pogodne słońce zajaśnieje nad 
nami. Co dzień prawie o dziesiątej słucham mszy 
świę [tej] w Kaplicy Pana Jezusa ukrzyżowanego, nie 
uwierzysz, jakiej wtedy doznaję ulgi i pociechy, dlatego 
lubię tam się modlić, że jestem prawie samą, w kaplicy, 
którą tylko słabe oświeca światło, mało osób pomieścić 
się może, wszyscy z kościoła słuchają mszy świętej, ja 126

126 Majorowa —  niewątpliwie mowa o wdowie po majorze Sell. Patrz 
przyp, 44.
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tylko klęczę tuż przy ołtarzu. Tak się przyzwyczaiłam, 
ze, skoro dziesiąta, coś koniecznie ciągnie mnie do 
kościoła. Idę zawsze chętnie i u stóp Ukrzyżowanego 
składam wszelkie cierpienie i smutki, a w cierpieniach 
Boskiego Syna czerpię siłę do nowych, których nigdy 
nie brak w życiu...

Dzisiaj, czytając tygodnik, który sobie dla rozrywki 
trzymamy, napotkałam ładne wierszyki Prusinowskie
go127, umieszczam Ci je tutaj, ja je często odczytuję 
i pragnę, by tak było w istocie.

Burza po ciszy —  cisza po burzy.
I jedna drugą wzajemnie wróży.
N iech więc nam cisza oczu me mruży,
By nas nie strw ożył grom nagłej burzy.
I mech nas burza długa me nuży.
Boć zawsze przecie —  cisza po burzy!

Dnia 11 czerwca
Po tylu troskach, zajaśniał wreszcie dla mnie dzień 
weselszy. Marcelli już znacznie zdrowszy, wyjechał na 
wieś, osiem mil od Warszawy, na S. Jan powróci, a po
tem znów do p. Silnickich jedzie. Państwo Silniccy 
mieszkają w Radomskiem, niedaleko od Piskorowa. 
Gdybym miała w tamtych stronach znajomych, chętnie 
bym pojechała. Ale dawni powyprowadzali się w odległe 
strony, mieszka tylko pan Lipski. Wprawdzie będąc

127 Jan Prusinowski ( i 8 18—1892), żytomierski prawnik i poeta, 
modny w owym czasie, dziś zapomniany.
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w Warszawie, w czasie pobytu pani Woj akowskiej128, 
wymógł na Mamie słowo, że z całym domem przyje- 
dzie. Pani Wojakowska ma przyjechać do Piskorowa 
pełnić obowiązki gospodyni domu. Ale projekt ten, jak 
wiele rzeczy, skończy się na niczem, bo pociąga za sobą 
wielkie koszta, a my ich ponieść nie możemy dla przy
jemności. Ja bardzo bym tego pragnęła, szczególniej od 
niedawnego czasu myśl ta nie opuszcza mnie. Chciała
bym raz jeszcze zobaczyć to miejsce, gdzie tyle chwil 
przeszło prawdziwie szczęśliwych, gdzie me znałam 
prawie co troski. Ujrzeć te kąty, w których tyle lat 
spędziłam z Ojcem, a które on tak kochał, ten ogródek, 
te ścieżki, które noga wesołych, swobodnych wydeptała 
dzieci, o! jakże bym rada! Tam każdy kącik przypo
mniałby mi, żem tu jeszcze nie znała co troski, co 
smutki. Wiesz, gdyby mi kto powiedział: „Tu znowu 
mieszkać długo będziesz”, nie chciałabym, ale ujrzeć 
raz jeszcze, raz tylko —  jakże bym chciała. Zwykle to, 
gdy me możemy osiągnąć szczęścia, za którem goniemy, 
chociaż wspomnienie, że ono kiedyś było, pragniemy 
odnowić. I choć na jeden dzień chciałabym pojechać do 
Piskorowa, ciekawam, czy przybywszy znowu do War
szawy, pan Lipski wspomni choć o naszym wyjeździe, 
a może i zdoła Mamę namówić. Ale prędzej moja wy
cieczka do Wysokiej przyjdzie do skutku, pani Święcic
ka koniecznie pragnie mnie mieć u siebie129, czekam

128 W jakiś sposób związana z rodziną Lipskich. Na grobie tej rodziny 
w Górze Puławskiej widnieje napis młodszej daty: „Wanda z Woj akow
skich Lipska 17 lat 1939* Zona Ludwika Lipskiego”. Chodzi tu 
o Ludwika Lipskiego jun,, ur. w 1909 r,
129 Dobra Święcickich są trudne do zidentyfikowania, istniały: Wysoka 
— wieś, folwark i dobra w powiecie grójeckim, gmina Rykały; Wysoka
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tylko stosownej do wyjazdu pory, która nie wiem, kiedy 
nadejdzie, gdyż tyle mamy zmartwienia i kłopotów, że 
nie wiem doprawdy, kiedy się te zakończą. Zaręba dotąd 
jeszcze pieniędzy nie oddał, a tu kwartalnego nie przy
syłają, i Mama już od majorowej pożyczyła kilkanaście 
rubli, i te wyszły, niedługo zabraknie na konieczne wy
datki. Mama się martwi, już z tego i chora, a tu zamiast 
polepszenia interesa coraz to gorzej stają. Choroba 
Mamy zdaje się powiększać, do tylu nieszczęść jeszcze 
tego tylko potrzeba, by Mama zachorowała. O Boże! 
Boże! kiedy położysz temu koniec, kiedy przestaniesz 
nas doświadczać. Nie uwierzysz, ile to wszystko mnie 
kosztuje, czuję nawet, że jestem słabą, warto by się 
poradzić doktora, ale to znowu koszta, a na to nie ma. 
Miałam trochę swoich pieniędzy, własną zarobionych 
ręką, chciałam sprawić [sobie] suknię, której koniecz
nie potrzebuję, a teraz nie mogę, trzeba oddać je Ma
mie, gdy zabraknie, bo pensyą dopiero na S. Jan pan 
Lipski przyśle. Pisałam Ci już, że o ile nam się zdaje, 
Gwalbert stara się o Zdzisię, jak to z jego słów do mnie 
wyrzeczonych spodziewać się należy, wiesz, że bywał 
bardzo często i wszyscy z serca pragnęliśmy tego połą
czenia. Aż tu —  nie wiadomo z jakiej przyczyny —  już 
czwarty tydzień nie był. Co dzień się go spodziewamy, 
a on nie przychodzi. Prawda, że ma wiele bardzo teraz 
zajęcia, ale wiem, że z pewnością w Warszawie bywa, 
gdyby nawet tylko na krótko przyjechał, mógłby zna

albo Wola —  wieś w powiecie gostyńskim; Wysoka —  wieś w powie
cie radomskim, gmina Orońsk; Wysoka —  wieś i folwark nad rzeką 
Korzeniówką (dopływ Radomki), pow. konecki, gm. Szydłowiec, od
legła od Końskich o Ą2 wiorsty.
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leźć chwilę, by nas odwiedzić. Jakaż więc może być 
przyczyna? Często zadaję sobie to pytanie, a odpowie
dzi znaleźć nie mogę. Mama również jak i my pragnę
łyśmy tego; pojmujesz, jaki musi być smutek, gdy nie 
przychodzi —  czy uważać wszystko za zerwane, jako 
rzecz zwyczajną, u panów, czy innej przypisać przyczy
nie, nie wiem. I gdyby już raz wiedzieć coś pewnego, 
raz by się przebolało i wreszcie musiało zapomnieć. 
Zdzisia bardzo go polubiła, pewna jestem, że ją wiele 
kosztuje podobna oziębłość, Mama się martwi i zdaje 
się nam niepodobnem, by człowiek w tym wieku, z ta
kim charakterem mógł sobie podobnie zażartować; 
zjednawszy wpierw wszystkich, by później boleśniej dać 
czuć —  obejście mniej niż nieszlachetne. Ale cóż robić, 
we wszystkiem trzeba się zdać na wolę Bożą i czarę 
goryczy tego życia wypić aż do dna. Pojmiesz więc, że 
to, łącząc się z poprzednio wymiemonemi zmartwie
niami, trapi nie tylko Mamę, ale i mnie, czuję to bole
śnie i przy tylu swych własnych dolegliwościach znoszę 
te wspólne nieszczęścia. Tak więc przyznaj, czyż co 
dzień karmiona cierpieniami, pojona Izami, nie mając 
nawet nocy spokojnej, gdyż tej połowa schodzi bezsen
nie, mogę być zdrową, wesołą? Jeszcze i tak Bóg miło
sierny, że się jako tako trzymamy, cóż by było, gdyby 
się która położyła w łóżko? Ale ja się tak rozpisałam, 
a tu już dość późna godzina, trzeba iść spać, przynaj
mniej choć wówczas mam chwilę spokojną.
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Dnia 1 7 czerwca
Znowu przyjechał pan Lipski, kupuje Piskorów, właśnie 
kończy interes z teraźniejszym dziedzicem. Dawniej, 
gdy jeszcze wieś ta była w naszym ręku, mówił, że gdyby 
mu darowano, to by nie przyjął tak złego kawałka ziemi. 
Tego roku mają być śliczne urodzaje, spodziewa się 
zarobić. Panna Krasińska już wyjechała, wypada znowu 
pojechać do niej. Jeden majątek łatwo nabył, zobaczy
my, czy z drugim tak się uda. Kasia już przychodzi do 
zdrowia, od kilku dni wstaje, chodzi. Mąż od wyjazdu 
me napisał do niej ani literki. Biedna Kasia, w pożyciu 
małżeńskiem nie bardzo musi być szczęśliwą. Mnie 
podobna ze strony męża obojętność bardzo by bolała, 
jej całe szczęście, że połowy tego* nie czuje, drugą umie 
sobie wyperswadować. Dzisiaj rano przychodził pan 
Kuksz prosić Mamy, by odwiedziła Natalcię, gdyż na
deszła chwila jej słabości. Nie zastał Mamy, ale przy
rzekłam mu, że skoro tylko powróci, poproszę, [żeby] 
tam poszła. Jakoż rzeczywiście zaraz Matka udała się 
do mej. Natalcia jest bardzo słabą, z natury delikatna, 
chorowita, więcej pewno cierpi niż inne. Daj Boże, żeby 
to jak najprędzej przeszło.

Od czasu wyjazdu Marcelka nie odebrałyśmy od 
mego ani literki, godziło by się chociaż dla naszej 
spokojności coś donieść. Ale może nie pisze dlatego, 
że ma wkrótce powrócić. Niech jakikolwiek będzie 
powód tego milczenia, aby nie choroba. Niech nie

# W  rkpsie skreślono: tego,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



158 Pamiętnik

chce, niech zapomni, aby był zdrów, a znajdziemy spo
sobność dowiedzenia się o nim.

Wystaw sobie moja droga, jednego wieczoru, bę
dąc same z Mamą, zgadałyśmy się o p. Lipskim, 
o jego rannym ze mną obejściu. Teraz dopiero Ma
ma, nie tając się, opowiedziała całą rzecz o tej awan
turze przed Farą, przypominasz ją sobie, gdzie to 
podobno bardzo niegrzecznie miałam sobie postą
pić. Skarżył się przed Mamą, że nie wie powodu tak 
dziwnego mego postępowania, wynurzał się, że jak
kolwiek wszystkie nas bardzo lubi, „Ją najlepiej ko
cham —  rzekł —  ale niech pani nic p. Kazimierze
0 tern, com mówił, nie wspomina, ja będę się starał 
wszystko naprawić”. Szczęściem, żem to przeczuła, 
a dalsze moje obejście z nim pozwoliło otrzymać po
żądany skutek. Czy miał naprawdę jakie zamiary, czy 
próbował mnie rozromansować, jak tyle panien, za
wsze kontenta jestem, że znalazł opór, i on się spodzie
wał, że jego rękę przyjęłabym jako najwyższe szczęście, 
ja, biedna dziewczyna, śmiałam pogardzić podobnym 
zaszczytem, o który tyle panien ubiegało się kiedyś,
1 teraz podobno jeszcze ubiega. Znając od tak dawna 
p. Lipskiego, miałam tylekrotną sposobność poznać 
jego charakter i cały sposób myślenia, poznałam do
brze, że nigdy nie byłabym szczęśliwa, ani on także. 
Jemu potrzeba żony koniecznie bogatej, która by 
nigdy nie pozwoliła wziąć mu góry. Ubogiej dawałby 
czuć, że jej wyświadczył łaskę, byłby panem, nie 
mężem, czyż w takiem połączeniu można znaleźć 
szczęście? A zresztą ja zawsze go nie lubiłam, pomimo

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik 159

szacunku, jaki mam zawsze i mieć będę. Dawniej już 
przeczuwałam, że z jego przyczyny niejedną przykrość 
poniosę, niejedną łzę wyleję. Czyż się tak nie stało? I aby 
tylko na tem był koniec. Mama wreszcie opowiadać poczęła 
różne rzeczy świadczące o jego życzliwości, a skończyła 
tymi słowy: „Nie umiałaś mu się podobać, już byłabyś 
mężatką, byłabyś szczęśliwą”. Chociaż nigdy nie uwie
rzę, żeby on miał rzeczywiście intencyą żenienia się, 
dawniej drżałam na każde o tem wspomnienie, trawiłam 
noce na rozmyślaniu, na wyszukiwaniu powodów do 
odsunięcia go, chociaż może już* nigdy za mąż nie 
pójdę, szczęśliwa jestem, żem otrzymała owoc tych 
starań, że doprowadziłam do tego, że zamiast o mnie 
myśli o pannach Krasińskiej i Resler.

U nas trochę teraz spokojniej, z przyjazdem opie
kuna nadeszły oczekiwane pieniądze, z polepsze
niem się interesów finansowych wróciła nieco spo- 
kojność, ale mamy jeszcze wiele zmartwień —  te nie 
wiem, kiedy się zakończą.

Dnia 27 grudnia
Co też Ty sobie pomyślisz, czytając to kiedyś. Niby to 
opracowanie całego tygodnia ma być zamieszczone, 
a tu już pół roku pióra do ręki nie wzięła. I rzeczywi
ście, dziś me byłabym w stanie** tych kilku miesięcy 
opisać szczegółowo, o ile jednak pamiętam, zanotuję 
wiernie. Zgadniesz od razu, że zapewne bolesne próby

* W  rkpsie skreślone: już,
** W rkpsie: w stanie dopisane czerwonym ołówkiem.
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tarzu Powązkowskim, stan z 19 9 9  r. (fot. S. Górzyński)

były powodem, żem nawet o tej jedynej zapomniała 
rozrywce. Nie będę opisywała Ci drobnych szczegółów, 
które po ostatnim dniu nastąpiły, dziś ich nie pamię
tam. W  jakiś czas po owym dniu Natalce przybył syn, 
który z nieopisaną powitanym został radością,^a w kil
kanaście dni potem wyjechałam z Mamą do p. Święcic
kiej. Muszę Ci choć w części opisać czas tam spędzony. 
Pani Święcicka przyjęła nas z nadzwyczajną radością, 
(przynajmniej taką okazała). Mama zabawiła tylko dwa 
dni, po których opuściła Wysoką, zostawiając mnie na 
parę tygodni. Mój to tam pobyt był najgłówniejszym 
powodem, żem zupełnie porzuciła to pismo, nie brałam 
go bowiem z sobą, lękając się, by w czyje nie dostał się 
ręce. Pobyt mój na wsi nie był ani wesołym, ani nudnym. 
Pani Święcicka, chociaż już parę lat mieszkała na wsi, 
nie bywała prawie nigdzie, z początku zajęta pielęgno
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waniem chorego męża, potem oddana boleści po stracie 
tegoż zaniedbała stosunków sąsiedz [k] ich. Tylko w za
jęciach gospodarskich, w towarzystwie dorosłego już 
syna i córeczki całą znajdowała przyjemność. Moje do 
Wysokiej przybycie nie zmieniło raz przyjętego zwy
czaju. I dlatego życie moje było tam jednostajne. Wsta
wałam co dzień o szóstej, o ósmej już po śniadaniu 
siedziałam z robotą, czasem słuchając lekcyi Julkę130, 
albo też zupełnie sama. Nie lubiłam bowiem śród 
skwarnego południa chodzić po dworze. Wieczorem 
dopiero wychodziłam z p. S. do żniwa lub do lasu. 
A kiedy już wszystkie całodzienne zajęcia ustały, siady
waliśmy we troje na ganku i rozmawiając nieraz do 
późnej siedzieli godziny Już dawniej wspominałam Ci, 
że Kaźmierz131, jak u nas utrzymują, kocha się we mnie. 
Chociaż nie wierzę bardzo tej miłości, jednak na wsi 
musiałam przyjmować niektóre tejże oznaki. Czasami 
Kaźmierz był tak ujmujący, tak cały mną zajęty tyle 
nieraz okazywał przywiązania, że często sama siebie 
zapytywałam się, czy to ma być prawdą, czy tylko udane.

Nieraz, gdy wszyscy zajęci byli, ja wybiegałam sama* 
z domu i gdy ujrzałam się zupełnie samą, zatapiałam 
się w myślach. Prawda, że nigdzie tak myśleć nie można 
swobodnie jak na wsi, tam nic naszych nie przerywa 
myśli. Toteż i ja nieraz głęboko zadumana długie pę
dziłam godziny. Myśli moje błąkały daleko, często 
spoczywały na Warszawie, miejscu, gdzie zostawiłam

130 Julia lub Julianna, córka państwa Święcickich, siostra Kazimierza.
131 Kazimierz Święcicki mieszkał z rodzicami także w czasie ich po
bytu w Wysokiej.
* W rkpsie: sama skreślone.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



1б2 Pamiętnik

wszystkich kochanych, czasami ulatywały one jeszcze 
kilkanaście mil poza Warszawę. Nie raz zamyślona 
byłabym Bóg wie jak długo błąkała się sama, gdyby 
pani S. nie kazała powrócić. Tak szybko ubiegły cztery 
tygodnie, Pani Święcickiej wypadł interes jechać do 
Warszawy, zabrała mnie z sobą i już nie powróciłam na 
wieś. Wróciwszy do domu, wśród radości z mego przy
bycia oznajmiono mi wiele smutnych rzeczy. Najgłów
niejszą była, że Gwalbert do tego [czasu] nie był u nas. 
Pojmiesz, ile kosztowała mnie ta wiadomość, czyż tej 
kilkumiesięcznej niebytności można było uważać ina
czej* jak za zerwanie? Znalazłam też Mamę zmienioną, 
słabą, Zdzisię smutną. Nie dziwiłam się temu bynaj
mniej, ona go pokochała pierwszą miłością. Mama 
lubiła [go], znajdując wszystkie zalety mogące zapew
nić szczęście, ja wreszcie, która od niego tak już byłam 
zapewnioną, szanowałam. A tu naraz dla niewiadomych 
powodów zrywa się nić wiążąca szczęście i spokojność 
tylu osób. Przestaje bywać, gdy już zyskał sobie całego 
domu przychylność. I gdyby chociaż wiedzieć dlacze
go, może by lżej było nam wszystkim. Nie raz gubiemy 
się w domysłach, przypominamy każde prawie słowo, 
roztrząsamy wszystkie postępki, lecz [w] tych prócz 
oznak największej życzliwości, nie możemy dopatrzyć 
najmniejszej obrazy, o którą już obwiniać się zaczyna
łyśmy. Dnie i tygodnie od czasu mego powrotu szybko 
ubiegały, lecz zawsze jednakowo. Mama zachorowała na 
jakieś rozdrażnienie nerwowe, przykra ta choroba dot

* W  rkpsie: inaczej dopisane niebieskim ołówkiem.
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kliwie czuć się daje. O, gdy
byś Ty tu była, gdybyś 
pojęła choć część na
szych przykrości, miała
byś choć słabe o naszem 
szczęściu pojęcie. Ale Tyś 
szczęśliwsza, Tyś otrzy
mała od Boga wszystko, 
przywiązanie tego, które
go kochasz, miłość rodzi
ny, Ty nawet pojąć nie zdo
łasz, że są ludzie, których 
Stwórca tego pozbawił. 
Westchnij choć czasem za 
niemi, a przypomnisz so
bie, że do tych liczby i Twa 
przyjaciółka należy.

Od S. Michała z Lesz
na przeprowadziłyśmy się 

na Krakowskie Przedmieście do domu Dobrycza132. 
Nie uwierzysz, jak mi żal było opuszczać to mieszkanie, 
mieszkając blisko dwa lata, przyzwyczaiłam się do nie
go, stąd tak blisko do majorowej, którą tak często 
mogłam nawet sama odwiedzić. A szczególniej żal mi 
było kościoła, w którym modliłam się co dzień. W któ
rym Bóg niejednej gorącej wysłuchał modlitwy. Lecz 
cóż począć, Wujenka namówiła, by się przeprowadzić,

Apolonia, najmłodsza siostra 
autorki pamiętnika 
(zbiory rodzinne)

132 W  opisie wesela K. Lentza z B. Kubarską (s. 26—32) autorka 
wspomina, że trzecie piętro domu Dobrycza przy Krakowskim Przed
mieściu stało puste. Patrz przyp. 11.
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gdy powróciłam ze wsi, zastałam juz tę zmianę. Nowe 
nasze mieszkanie jest nierównie ładniejsze i wygodniej
sze, mamy więcej jeden pokój, tylko ze aż na trzecim 
piętrze, trochę za wysoko, szczególnie dla Mamy. Prze
prowadźmy, uporządkowanie nowego mieszkania tro
chę nas zajęło, rozerwało, niemalże zabawiło. Mama 
kontenta była, że tu trochę weselej, my weselsze myślą, 
że Mama rzadziej smutną będzie. Prędko znów kilka 
upłynęło tygodni. Mieszkając dalej, nie mogłyśmy tak 
często o [d]wiedząc poczciwej majorowej. Mama dała 
jej słowo, że przynajmniej raz w tydzień odwiedzi ją 
i święcie dotrzymywała słowa. Poczciwa staruszka na
wet zebrała się nowe obejrzeć i pobłogosławić mieszka
nie. Wystaw sobie nasz przestrach, gdy raz przychodząc 
do niej, dowiadujemy się, że majorowa skutkiem upad- 
nięcia przed progiem własnego mieszkania złamała no
gę, i [w] okropnych cierpieniach leży za rogatkami 
wolskimi133, zaraz tam pobiegłyśmy. Zastałyśmy majo
rową bardzo chorą. Rozczulający, a zarazem okropny 
widok był, gdy ta dziewię[ć]dziesięcioletnia staruszka 
błogosławiła nas, nas, co tak kochała, co prawie za swe 
uważała dzieci. Wystawisz więc sobie boleść naszą na 
widok tej gasnącej najlepszej przyjaciółki, czułam, że 
lepszej nad nią nie mamy i boleść hamowała łzy. Błogo
sławiąc, modliła się o nasze szczęście, błagała Stwórcy 
o opiekę. Mocno wzruszone opuściłyśmy ją, za kilka 
dni cała rodzina i kółko przyjaciół postępowało za 
trumną zamykającą ostatnie, a tak drogie dla nas zwło

133 Od I 8 I 0  r, Wolska stała się Traktem Kaliskim. Rogatki wolskie 
usytuowano przy skrzyżowaniu Chłodnej i Towarowej.
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ki1’4. Długo potem obraz jej stał mi przed oczami, jak 
wspomnienie jej nigdy nie zatarte pozostanie w na
szych sercach. Nieraz przypominam [sobie], jaką znaj
dowałyśmy ulgę nie w jednym zmartwieniu, gdy ona 
przyszła, a dając dowody swej przyjaźni i przywiązania, 
przekonywała, że jest wreszcie choć jedna osoba, co 
kocha prawdziwie, co przez tyle lat nie zachwiała się 
nigdy w swym przywiązaniu, gdy tymczasem osoby 
składające rodzinę zaledwie tylko nazwiskiem brata, 
wuja itd. pokazują, że do tej samej należą rodziny, 
a w ich sercach większa niż u obcych obojętność. Lecz 
cóz począć, dzisiaj nie mamy przed kim wynurzyć się, 
z kim podzielić smutek, ta, co go tak chętnie dzieliła, 
już w grobie, a żyjący wyśmieliby, zażartowali z na
szych cierpień, me wiedząc, że same cierpienie nie tyle 
boli , co śmiechy z tegoż. Tylko pomiędzy sobą dzielimy 
każdy smutek i radość, tylko w modlitwie szukamy 
pociechy i tam tylko ją znajdujemy. A zapewne duch 
kochanej majorowej błaga Boga za nami.

W  ciągłych więc zmartwieniach, widzisz droga przy
jaciółko, przeszedł czas do Bożego Narodzenia. Wigi- 
lyę przepędziłyśmy u Wujostwa, był tam tylko p. Len
czewski i Marcelli. Ciekawaś zapewne wiedzieć, na ja
kiej stopie my z sobą żyjemy. Oto na stopie nadzwy
czajnej obojętności. Nie tak jako brat z siostrą, ale jak 
obcy, którzy po raz pierwszy się widzą. Dziwnem Ci się 
to wyda, Tobie prawie ubóstwianej od braci, ja wpraw
dzie go kocham więcej niż okazuję, ale nie jest to już 134

134 Nie wiadomo, gdzie została pogrzebana.
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owo dawne przywiązanie, bo czyż podobna z jego stro
ny obojętność nie mogłaby nawet największej ostudzić 
miłości? Toteż uczucia moje dla niego są juz tylko 
braterskie, kocham go, pragnę jego szczęścia, o które 
co dzień błagam Najwyższego, uczyniłam wszystko dla 
jego szczęścia, nawet swoje szczęście i życie oddała
bym, gdybym niem mogła szczęście jedynego brata 
okupić, ale to tylko przywiązanie braterskie, nic więcej, 
na inne czuję sama, że Marcelli nie zasługuje.

Dnia 5 stycznia 186 3
Znowu kilka dni nie zajrzałam do mego dziennika, ale 
miałam wiele zajęcia, przy tern Mama jest ciągle słabą, 
nie jest to wprawdzie gwałtowna słabość, lecz bardzo 
przykra. Od czasu jak Gwalbert przestał bywać Mama 
poczęła się martwić, nieraz noce przepędzała, rozmy
ślając o powodach jego na nas zagniewania. To znowu, 
widząc cierpienia Zdzisi, która nie tai, że go kocha, 
coraz bardziej na zdrowiu zapadać zaczęła. Stała się 
drażliwą do wysokiego stopnia, za najmniejszą rzeczą 
płacze, wszystko Matkę gniewa, nawet gdy my, rozwe
seliwszy się czasem, śmiać się zaczniemy, gniewa się. 
Od pewnego czasu Mama, uroiwszy sobie, że sama jest 
powodem zerwania Gwalberta, postanowiła napisać do 
niego, tłumacząc się i nakłaniając do zgody; myśl ta 
nieustannie Ją zajmuje, jeszcze tylko chce się poradzić 
p. Lenczewskiego, tego najlepszego przyjaciela. Będzie 
to ostatnia próba, która raz wreszcie na tę lub ową 
przeważy się stronę. W poniedziałek mamy dać na 
Mszę S. na intencyą, by Bóg zesłać raczył pociechę,
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a zarazem by Matka Najświętsza natchnęła myślą, co 
czynić należy. Do tego jeszcze sprawy polityczne nie
pokoją nas wielce, mówią o nastąpić mającym poborze. 
Przypowiadają złe z tego następstwa, oburzona i roz
jątrzona młodzież postanawia nie dać [się] brać, choć
by przyszło zginąć, co to z tego wyniknie, aby przynaj
mniej niewiele było ofiar. Warszawa tak teraz cicha, 
spokojna, cała pokryta czarnym żałoby kirem, która nie 
tylko na szatach oznacza się, ale głęboko wyryta w ser
cach wszystkich dzieci biednej Polski135. Każdy boleje 
nad losem Ojczyzny nieszczęśliwej, jęczącej przeszło 
trzydzieści lat w kajdanach, każdy prawy Polak gotów 
życie dla niej poświęcić, a niestety nawet niem nie może 
okupić wolności swej Matki. Mówią o powstaniu i jak
kolwiek byłoby przedwczesnem, jest niezbędnem. Po
bór do wojska to chwila rozpaczy 1 każdy woli raczej 
śmierć ponieść od razu jak w długim cierpieniu konać 
powoli. Z tak słabemi siłami garstka młodzieży, któ
rych jedyną bronią ma być odwaga, moc charakteru, 
nadzwyczajne poświęcenia 1 nadzieja, że może Bóg cud 
okazać, gdy zechce, tu ta garstka walczyć ma przeciw 
tysiącom rosyjskiego wojska, opatrzonego w broń i ar
maty. Czy powiedzie się tak nierówna walka, Bóg to 
wiedzieć raczy, od Niego też tylko spodziewać się 
możemy pomocy, której nikt mny nie da. Po wielu

135 Gdy dwa lata wcześniej [28 lutego 1861 ] odbywał się pogrzeb 
pięciu poległych, „Kobiety, wszystkie bez wyjątku, nosiły strój czarny, 
mężczyźni —  w cylindrach do połowy pod włos nastroszonych, co 
zastępowało krepę żałobną. Chłopcy i dziatwa w sukniach żałobnych. 
Balkony obwieszone były kirem. Dzwony kościołów jęczały ponuro, 
a wśród owej ciszy grobowej zaledwie gdzieniegdzie słychać było szept 
cichy, lub tez łkanie spazmatyczne kobiet”, A, Kraushar, Kartki zpamięt- 
nika Alkara,,,, op, cit,, s, 54—5 6.
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domach skubią szarpie, szyją koszule, my także wolniej
sze chwile poświęcamy temu zajęciu, a Połcia prawie 
cały dzień skubie136.

Dnia 14 stycznia
Dałyśmy na mszę, odbyła się —  doprawdy ja, co od 
niejakiego czasu nie mogę się modlić, modliłam się 
gorąco, zdawało mi się, że jakaś pociecha z nadzieją 
wstąpiły do serca. Tegoż dnia miał być p. Lenczewski, 
odczytać gotowy już list, udzielić jeszcze swych rad, ale 
widać Pan Bóg nie chciał, by to się spełniło lub chce 
dłużej nas zasmucać —  p. Zieliński tegoż dnia mocno 
zachorował, przerażeni niebezpieczną chorobą zapo
mnieliśmy o wszystkiem, p. Lenczewski zajęty doglą
daniem chorego me mógł przyjść do nas. Gdy po kilku 
dniach minęło niebezpieczeństwo zaczęłyśmy myśleć 
o zamierzonym liście, gdy znowu przyjeżdża p. Świę
cicka z córką i staje u nas. Nowa przeszkoda. Zasmu
cone może zbyt jawnie okazałyśmy nieukontentowanie, 
lecz to nie pochodziło z braku gościnności, lecz z po
wodu zawiedzionych nadziei, p. Święcicka przyjechała 
umieścić syna w Szkole Głównej137 i czyni potrzebne

136 Młoda autorka trafnie oddaje tragizm politycznego i wojskowego 
położenia, a jedenastoletnia Połcia skubiąca cały dzień szarpie dla 
rannych nabiera symbolicznego wymiaru dzielności i ofiarności kobiet 
i dzieci polskich dla sprawy narodowej.
137 Szkoła Główna (Warszawska) —  wyższa uczelnia warszawska 
o charakterze uniwersyteckim, założona z inicjatywy Aleksandra Wie
lopolskiego. Miała cztery wydziały: Filologiczne»—Historyczny, Lekarski 
(do tego czasu: Akademia Medyko—Chirurgiczna), Matematyczno—Fi
zyczny i Prawniczy. W  l8 6 l  r. uruchomiono kursy przygotowawcze.
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do tego kroki. W  parę dni przybył Kaźmierz, mówiłam 
Ci już, że okazywał mi czas jakiś niejakie przywiązanie, 
któremu niewiele wierzyłam, bo Ty wiesz*, jak ja mało 
ufam mężczyznom, i chociaż żaden mnie dotąd nie 
zawiódł, żadnemu nie ufam, może to i źle być takim 
niedowiarkiem, ale to już moja wada, z której nie 
umiem się poprawić. Otóż teraz zdaje mi się, że Kaź
mierz olśniony został pięknością Elżbietki138 139 i ku niej 
zwróci swe uczucia. Nie powiem Ci, by to smucić mnie 
miało, bo na chwilę nie pomyślałam, by z tego co być 
miało, ale uczułam się, że tak powiem, obrażoną. 
W  obejściu się z nim jestem nadzwyczaj uprzejmą i za
wsze zachowam do niego przyjaźń, [do] jakiej ma 
prawo po tak dawnej rodziców znajomości. A jeżeli się 
w Elżbietce naprawdę pokocha, to w tym wieku łatwo 
mu przebaczyć, że w każdej, aby nie szpetnej, gustuje 
twarzyczce. Ciekawam, czy zda examen, który jest bar
dzo trudny, a już go zaczął.

Dnia 16 stycznia
Wczoraj był pobór, mówią, że wzięto kilka tysięcy 
najpiękniejszej młodzieży. Wielu nie nocowało w domu 
—  tym sposobem uniknęli branki. Należał do nich 
Ignaś N . 1’9 i dobrze zrobił, gdyż trzy razy przychodzili 
po niego, nawet po szafach szukali. Nie wiemy gdzie 
się ukrywa, byleby mu się udało, bo nie tylko jego

138 Elżbieta Zielińska, córka A. Zielińskiego. Patrz przyp. 42.
139 Por. przyp. 60.
3 W  rkpsie: wiesz dopisane czerwonym ołówkiem.
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szkoda, ale biedna Kamilka nie przeżyłaby tego ciosu. 
Tymczasem od czasu poboru tłumy młodzieży opusz
cza Warszawę udając się na wieś, wiele bardzo ukrywa 
się po lasach, oburzeni, zrozpaczeni gotowi bić się 
każdej chwili. Co to z tego będzie? Jaki koniec? Byleby 
tylko Bóg pobłogosławić raczył, a chęci nie zbraknie 
prawym polskim synom.

Mama ciągle słaba, czasami rozdrażnienie jej, do 
wysokiego dochodząc stopnia, boleśnie czuć się daje. 
Nie wiem, dlaczego Mama, co tak zawsze chętnie każ
dego przyjmowała w domu, jest nadzwyczaj niekonten- 
tną z przybycia p. Święcickiej, ciągle pragnie jej wyja
zdu, a nawet zbyt jawnie to okazuje, tak, że często my 
musimy zwracać uwagę Matki na obowiązki gospodyni 
domu. Wskutek tego Kaźmierz rzadko do nas przycho
dzi, widać czuje obojętność Mamy, kilka razy nawet 
zaczynał mówić, że się pewno na niego gniewamy, ale 
ja zaraz do innego przedmiotu zwróciłam mowę. Pan 
Maliszewski bywa u nas dosyć rzadko, synowie zaś 
wcale, słyszeliśmy, że Kajetan żeni [się]. Już to podo
bno od kilku lat kochają się, ale rodzice obojga dotąd 
nie chcieli na ten związek zezwolić, teraz przystali 
rodzice panny, widząc nadzwyczajne córki przywiąza
nie, ale państwo Maliszewscy ani słyszeć nie chcą. 
Kajetan bywa potajemnie i już ma być zaręczony. Cie- 
kawam, czy ten związek przyjdzie do skutku. Apolinary 
musi być na nas obrażony, ale doprawdy nie wiem za 
co? Czyż może wymagać, byśmy prócz przyjaźni inne 
okazywały uczucie? Wczoraj będąc, p. Maliszewski dłu
gą miał z Mamą konferencyę. Mówił o Dybińskim, prze
praszał, ze go wprowadził i nieznacznie zapytał o po

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik 17 1

wód naszego z nim postępowania. Mama tłomaczyła 
się, że me możemy dojść powodu, dla którego przestał 
bywać, że nawet nie powinien był żądać innego obejścia 
się, zakończyła, że dobrze się stało, gdyż nie widziała 
najmniejszej skłonności Zdzisi do Dybińskiego, a przy 
tern tak pod każdym względem widziała go nisko, że 
trudno było dobrą upatrzeć stronę. W  końcu p. Mali
szewski dodał, że od kilku miesięcy Dybiński już się ożenił.

Teraz nikt prawie me bywa, doprawdy wierz mi, moja 
droga, że życie przykrzyć się zaczyna, żyjemy tak jed
nostajnie, nie bywamy nigdzie, całe dnie schodzą w do
mu, a jedyną przyjemnością są książki, których Wujen- 
ka abonując* użycza nam140. Czasami tylko odwiedzi 
Strusiński, zaczyna bowiem coraz częściej bywać. Jest 
z taką grzecznością, z taką uprzejmością, okazuje tyle 
życzliwości, że trudno nie myśleć, by to było bez celu. 
Strusiński jest jeszcze bardzo młody, przy tem tak 
nieśmiały, że dzisiaj trudno odgadnąć, do której [ude
rza]. Kiedyś pani Kuszell wspominała, żem mu się 
bardzo podobała, że brakło mu słów na opisanie mych 
przymiotów, wspominał o młodym bardzo mym wieku, 
gdyż, trzeba Ci wiedzieć, wszyscy mają mnie za szesna-

140 Abonowanie, czyli wypożyczanie książek nie nastręczało w owym 
czasie szczególnych trudności. W  dziesięć lat później było czynnych 
13 tego typu wypożyczalni. B. Kubarska miała je w bliskim sąsiedztwie: 
Aleksandra Lewińskiego (Miodowa 497a —  książki polskie), Maurycego 
Orgelbranda (Krakowskie Przedmieście 406/407 —  książki polskie 
i francuskie), Michała Glücksberga (Krakowskie Przedmieście 4 1 1 — 
w domu Grodzickiego —  książki polskie i francuskie), Gustawa Gutwej- 
na (Krakowskie Przedmieście 408/409 —  książki polskie i niemieckie). 
* W  rkpsie: ambonując.
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stoletnią, to dosyć zabawnie, nieprawdaż! Ale mnie 
wcale nie cieszy zajęcie się Strusińskiego, wolałabym, 
by było przeciwnie. Wiesz, że jeżeli tak dłużej pozosta
nie, jeżeli dłużej żaden nie podoba mi się mężczyzna, 
to już chyba zostanę starą panną. Ale wolałabym nie 
podobać się nikomu, jak takiemu, który nie może 
obudzić we mnie najmniejszego uczucia.

Dnia 26 stycznia
Co też to będzie z tego wszystkiego, biją się naprawdę. 
Co dzień to nowe dochodzą nas wieści. Podobno 
w kilkunastu miejscach stoczono bójkę. Nasi biją się 
mężnie. Nie brak im odwagi, a liczba walczących coraz 
to powiększa [się], nawet chłopi łączą, powiadał pan 
Przyłuski, że nawet od żon i dzieci odchodzą, aż serce 
się raduje, słysząc, że biedna Polska ma tyle prawych 
obrońców. Ale co też ta biedna Kamilka przeszła, co się 
naniepo [ko] iła o Ignasia, ale dzięki Bogu już się nicze
go nie lęka, jest zupełnie wolnym od poboru, tym 
bardziej teraz, kiedy już sami Rosjanie żałują tego 
kroku, a nawet puszczają i tych co pobrali141, których 
już żony, matki, siostry boleśnie opłakały. Kamilka drży 
jeszcze na wspomnienie, że lada dzień Ignaś sam podą
ży na obronę Ojczyzny, nie zabroni mu tego, choć by

141 Kursowanie niesprawdzonych wieści i plotek potwierdzał inny 
uczestnik tych wydarzeń, dr Ignacy Baranowski: „Ach! ta plotka! ona 
nas truła, truła lat dziesiątki, można powiedzieć —  całe stulecie", 
Oczami młodego lekarza [w: ] Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, 
oprać. K. Dunin—Wąsowicz, Warszawa 19бЗ> s, 60.
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mogła, bo jakkolwiek drogim jej jest, ale również drogą 
i Ojczyzna. Będzie go wspierać modlitwą, a reszty Bóg 
dokona. Tysiące dochodzi wieści, już podobno nasi 
zabrali Częstochowę i dwa inne miasta, tylko pod Płoc
kiem nie udało się, Rosjanie podeszli i trzystu naszych 
dostało się do niewoli. Całe Augustowskie powstało, 
straszna gotuje się walka, wszystko tylko wre, lada 
chwila a strasznie wybuchnie142. O Boże, Boże pobło
gosław nam, bo tylko od Ciebie możemy spodziewać się 
pociechy.

Juz Ci wspominałam, że miała Mama pisać do Gwal- 
berta, prosząc, by w imię dawnej przyjaźni przyjechał 
chociaż na parę godzin, wiesz, że różne przeszkody nie 
dozwoliły doprowadzić do skutku postanowienia. Ale 

kilku dniami wyjechała pani S., pożegnanie nasze 
było na pozór bardzo czułe, nie wiem, czy w istocie 
takim było, żegnaliśmy się jakby na zawsze, bo w tych 
czasach każdy niepewny życia. Otóż zaraz nazajutrz 
napisała Mama list krótki, ale pełen życzliwości, pro
sząc o przyjazd. Zaledwie list wysłanym został, przyje
chał p. Ludwik L. Przyjazd jego gdyby godzin kilka 
naprzód nastąpił, byłby nową do napisania przeszkodą. 
Pan Ludwik w dziwnym był usposobieniu, rozgniewany 
rozruchami nie szczędził uszczypliwych uwag nad nie
rozważną (jak nazywał) młodzieżą. Krótko bawił, gdyż 
zaraz nazajutrz wyjechał. W  parę dni jednego wieczoru 
wchodzi p. Zieliński, który codziennym jest u nas 
gościem, opowiadając nam, że na kolei stał się jakiś

142 Była to jedna z kursujących pogłosek, niczym bodaj nie potwier
dzona.
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wypadek, że chciano Gwalberta powiesić, ale jakiś oby
watel zaledwie uwolnił go z rąk napastników143. Poj
miesz łatwo wrażenie tej wiadomości, nasze pomięsza- 
nie było zbyt jawne, zaledwie po niejakim dopiero 
czasie przyszedłszy do siebie, zaczęłyśmy go bronić, 
usprawiedliwiać, że na takiej posadzie łatwo się można 
narazić, że nie można go posądzić, by był źle myślącym 
itd. Podobne uwagi stłumiły pierwszy wybuch oburze
nia pana Z. i uspokoiwszy się już, zagadnął, ale nie 
wiem, co to znaczy, że przez jednego pana, który dzisiaj 
przyjechał, kazał powiedzieć pani, „że jest na stacyi”, 
i zalecił mu, by widział się ze mną, a ja bym słowa te 
zaniósł do pani. Pan Zieliński nie pojmował znaczenia 
tych [słów], ale my zaraz je pojęłyśmy. Gwalbert widać, 
że odebrał list Mamy, a nie mogąc sam przyjechać, 
a sądząc, że ten list jest skutkiem owego wypadku, taką 
dal odpowiedź. Trochę nas to pocieszyło, widać, że 
Gwalbert dba jeszcze o udzielenie nam wiadomości
0 sobie. Ale znowu wydarzony wypadek, którego szcze
gółów nie wiemy, zasmuca bardzo. I choć, znając go tak 
dobrze, nie przypuszczamy nic złego, jednakże piętno 
hańby i to najmewmniej, byłoby ciosem bolesnym dla 
nas wszystkich. Niepewność nie daje chwili spokoju
1 tylko nadzwyczajna pewność jego szlachetności odsu
wa nieraz zbyt natrętne myśli. Muszę Ci też opisać 
pewne zdarzenie, które przekonało nas o życzliwości 
niektórych osób i jak ludzie bez najmniejszej potrzeby 
wtrącają się w cudze sprawy i intrygami psują rzeczy,

143 Nie wiadomo, na jakim tle dokonano napadu, może chodziło 
o akcję policji lub karę za czyn niepatriotyczny. Por. przyp. 57 i 98.
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od których spełnienia nie raz szczęście rodzin zależy. 
Jeszcze podczas bytności p. S., gdy razu jednego wró
ciła od znajomych, opowiadać zaczęła, że p. Kuszell, 
będąc w tymże domu, namawiał pewnego młodego 
człowieka, by żenił się z panną Dzierzbicką* * —  jego 
znajomą144. Panna Dzierzbicka była córką urzędnika 
niewielkiego, po matce miała podobno 30  tysięcy, które 
z czasem wzrosły do 80, choć niektórzy nie wierzyli 
temu. Była to średniego wzrostu blondynka, z niebie
skimi oczami, dosyć przystojna. Nie wiem, czy ona, czy 
jej posag wabiły dosyć konkurentów, a więcej jeszcze 
rozgłaszano, dość że panna Dzierzbicka miała kilka 
partyj, lecz podobno żadnego nie chciała. Otóż z nią 
w wielkiej przyjaźni była pani Kuszell, tak że prawie co 
dzień bywały u siebie, co bliskość mieszkań ułatwiała. 
Pan Kuszell ze swej strony wprowadzał znajomych do 
domu p. Dzierzbickich, wychwalał pannę, podwajał jej 
posag, pragnąc koniecznie wydać za mąż. Otóż tak stały 
rzeczy, gdy razu jednego odwiedziła nas p. Kuszell. 
Mama, żartując, wspomniała coś, że jej mąż tak swata 
p. Leontynę, pani Kuszell, nie wiedząc dobrze do czego 
to odnosi się, odpowiedziała: „O, ja wiem, że on wszyst
kich tam ciągnie, przecież on i Gwalberta naumyślnie 
raz przywiózł z Pragi, by go wprowadzić tam, ale trafiło 
się, że ich w domu nie było”. Osłupieliśmy ze zdziwie
nia, nikt me mógł słowa przemówić, ja tylko, śmiejąc 
się, odezwałam się z czemś, by pani Kuszell me spo
strzegła naszego zmięszama. Biedaczka me wiedziała,

144 Leontyna Dzierzbicka, panna na wydaniu, córka niskiej rangi 
urzędnika, znajoma państwa Kuszllów,
* W rkpsie: Dziezbicką.
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jak dalece złapała [się], miała bowiem zapowiedziane 
od męża, by nic o tem nie wspominać nam, ale gdy 
Mama tak ją zagadnęła, sądząc, że to o Gwalbercie 
mowa, niechcący wymówiła się. Gdyż w chwilę później, 
dowiedziawszy się, że nam rzecz zupełnie nową powie
działa, prosiła Mamy, by nic nie mówić jej mężowi. My 
nie będziemy czynić mu żadnych wymówek, ale bardzo 
obeszła nas ta wiadomość, z niej bowiem przekonały
śmy się, że Kuszell dla wciągnięcia Gwalberta do domu 
Dzierzbickich musiał robić intrygi, które wiele mogły 
się przyczynić do zerwania Gwalberta. Wiadomość wiele 
dała nam do mówienia i myślenia, pojmujesz, że odtąd 
nie możemy być z Kuszlami jak dawniej, każde wspo
mnienie jego intryg odejmować będzie ową swobodę 
w postępowaniu, w obejściu, które jest oznaką wzajem
nej życzliwości. Tak to, moja droga, ludzie zawsze 
mięszają się w cudze sprawy, i gdyby przynajmniej nie 
ze szkodą tychże. Znałyśmy wprawdzie Kuszla jako 
plotkarza, wiedziałyśmy, że nawet żony i córki nie 
oszczędza, ale nie przypuszczałyśmy, by był zdolny do 
intryg. Tyle okazywał nam życzliwości, taką się oboje 
oświadczali przyjaźnią, że nieraz sądziłyśmy, że mamy 
w nim przyjaciela i obrońcę. Tymczasem pokazało się 
inaczej. Często to podobne zawody spotykają ludzi. 
U nas w dzisiejszym czasie smutniej niż gdziekolwiek. 
Nie bywamy nigdzie i u nas także nikt. Dzień cały 
spędzamy przy robocie, podczas której Mama czyta. 
Mamy dosyć ładnych książek, które największą są moją 
przyjemnością. Po obiedzie idziemy się trochę przejść, 
gdy ładny dzień, wieczorem obsiadłszy naokoło stół 
skubiemy szarpie, czasem odwiedzi p. Maliszewski, ale 
zawsze na chwilkę. I tak dnie schodzą prędko, chociaż
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jednostajnie, kończy się karnawał, nadchodzi post. Po
stanowiłyśmy cały pościć i często chodzić na pasje. 
Wczoraj w kościele oo. kapucynów śliczne było kazanie, 
nie uwierzysz, jak mnie zajęło. Ojciec Honorat145, 
którego znam, gdyż co kwartał przysposabiał nas do 
spowiedzi, mówił o modlitwie. Wystawiał moc modli
twy i tak rzewnie przemawiał do duszy, że byłam do 
głębi poruszoną.

Dnia 14 lutego
Wystaw sobie, co my miałyśmy wczoraj strachu. Wcze
śnie bardzo, bo zaraz po obiedzie, przyszła Elżbietka, 
prosząc koniecznie, byśmy się przeszły, gdyż dzień 
bardzo ładny. Mama nie chciała, ale Elżunia tak usilnie 
prosiła, że niepodobna było oprzeć się naleganiu. Teosia

145 Florentyn Wacław Koźmiński, ojciec Honorat (1829—1916), ka
pucyn, pisarz, działacz religijny i społeczny, świetny kaznodzieja. Ur. 
w Białej Podlaskiej, studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W  I 846 r. został aresztowany za przynależność do 
tajnych organizacji politycznych i uwięziony w X  Pawilonie Cytadeli 
warszawskiej. Zwolniony w 1847  r., wstąpił w 1849 r. do nowicja
tu kapucynów. W  I 857 r. wraz z Zofią Truszkowską założył w War
szawie zgromadzenie sióstr felicjanek. W  l8 8 lr . dał początek 
późniejszemu zakonowi serafitek. Po upadku powstania styczniowego, 
kasacie wielu klasztorów i zakazie przyjmowania do nowicjatów, 
powołał do życia ok. 14 żeńskich zgromadzeń bezhabitowych, np. 
skrytek. Ogłosił ponad 100 prac, częściowo tłumaczonych. Były to 
popularne broszury z zakresu ascetyki, hagiografii, mariologii, apolo- 
getyki, historii Kościoła, homiletyki. W 1998 r. Jan Paweł II ogłosił go 
błogosławionym, Polski słownik biograficzny, t. ХУ Wrocław—Warszawa— 
-Kraków, 1970, s. 6 7 -6 8 .
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i Po [1] cia od rana były u Wujostwa, a więc my obiedwie 
poszłyśmy, bo jednej zostać w domu me bardzo przy
jemnie. Przeszedłszy się trochę, wstąpiłyśmy do Wujo
stwa zabrać siostry, ale Wujenka, jak zacznie prosić, 
nalegać, by zostać na herbacie, że wreszcie musiałyśmy. 
Zabawiwszy do dziewiątej, już ubrane stojemy 
w przedpokoju, jeszcze rozmawiając, gdy wtem wpada 
p. Zieliński przestraszony, zmęczony prędkim biegnie- 
mem po nas. Zdziwione pytamy co to znaczy: „Ja po 
panie przychodzę, bo tam wszystko pootwierane, może 
okradli". Zaledwie to wymówił, a już Mama była za 
drzwiami, biegnąc co sił do domu, a na końcu my ze 
służącą i panem Adamem, subiektem u Wuja146. Przy
szedłszy, spotykamy na wschodach [sic!] Ignasia, który 
ze świecą szedł, by siedzieć, dopóki nie przyjdziemy. 
Wpadamy do mieszkania, oglądamy wszystko, czy co 
nie okradzione, ale dzięki Bogu mc ruszonem nie było. 
Dopiero przekonawszy się, że wszystko na swojem 
miejscu, my w śmiech ze strachu, z jakim biegłyśmy. 
Pan Zieliński opowiada, jak przyszedłszy, sądził, żeśmy 
się pochowały, jak z latarką obszukał wszystkie kąty, 
a przekonawszy się, że nas me ma naprawdę i nie zna
lazłszy służącej, która poszła po nas, postawił we 
drzwiach stróża, a dopiero poszedł uwiadomić nas 
o tern. Uśmialiśmy się wszyscy dość długo z wypadku, 
oglądając drzwi, które zamy[ka]ły się na zasuwkę, lecz, 
aby ciągle nie otwierać, pod zasuwkę podłożone były 
drewienka, które wychodząc wyjmowało się, a drzwi

146 Nazwisko nieznane. O tym, w którym magazynie K. Lentza mógł 
pracować, patrz przyp. 7.
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zamykały się, widać Mama zapomniała wyjąć drewienka 
i stąd ów przestrach nas wszystkich. Dopiero po odej
ściu gości podziękowałyśmy Bogu, że ocalając od wy
padku, dał taką na przyszłość przestrogę. Dzisiaj Po
pielec, zaczął się Wielki Post, czas pokuty, rozmyślań 
i chociaż karnawał, znany tylko z nazwiska [sic!], prze
pędziłam się [sic!] cicho, spokojnie, trzeba jednak 
przez post przygotować się ku dobru, do przyjęcia łaski, 
jaką nam Zmartwych[w]stanie Pańskie przygotowuje.

Dnia 12 marca
Widzę, że coraz to leniwszą się staję, coraz to rzadziej 
zaglądam do swego dziennika, a sama nie wiem dlacze
go. Nie mam tak wiele zajęcia, by to zabierało mi czas, 
tylko tak jakoś zejdzie —  to na czytaniu, to na rozmo
wie —  że dla dziennika nie pozostanie ani sekundy. 
Tylko gdy sobie dopiero przypomnę, jak daleko zabrnę- 
łam w lenistwie, porywam pióro i kreślę prędko wszyst
ko co mnie spotkało, a co Ciebie obchodzić może. Już 
prawie dwa miesiące, jak powstanie w kraju naszym, 
z początku tłumy młodzieży wychodziły z Warszawy 
bez broni, bez potrzebnej nawet odzieży. Tłumy te 
ukrywały się po lasach bez posiłku, odzieży, bez prze
wodnika błąkali się, jak biedne owieczki pozbawione 
pasterza. A że rząd tutejszy otworzył wszystkie rogatki, 
pozwalając wszystkim wychodzić, by —  jak zamierzał 
—  wszystkich potem pochwycić14 , liczba wychodź- 147

147 Jedna z kursujących pogłosek, która —  jak się później okazało —
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ców* co dzień powiększała się znacznie. I wkrótce usły
szałyśmy, że niejaki Langiewicz, przybyły podobno 
z zagranicy, objął dowództwo** i w lasach pod Wą
chockiem organizuje nowe to wojsko148. Niedługo do
starczono żywności, w czem sami powstańcy dopo
mogli sobie, rozpisując paleta149 i rozsyłając po oko
licznych obywatelach. Wskutek takiego rozkazu każdy 
obywatel pod karą śmierci miał dostawić to, czego od 
niego żądali. A panie nasze rzuciły się do szycia koszul, 
skubania szarpi i potrzeby walecznej młodzieży zostały 
jako tako zaopatrzone, a młodość, odwaga, męstwo 
i poświęcenie bez granic zaspokajały resztę potrzeb. Co 
dzień to inne dochodziły wieści o staczanych bitwach, 
matki, zony, siostry drżały z obawy, by nie usłyszeć 
o stracie syna lub męża, dnie schodzą w ciągłej niespo- 
kojności, łzach i boleści. Bo życie każdego z wałczących 
tylko zawieszone na włosku. Dzisiaj, gdy powstanie już 
dwa miesiące jak trwa, już się uorganizowało, już mają 
broń, mają cieple ubranie. Powiadają, że Langiewicz 
cudów waleczności dokazuje, już on ma mieć pod swym

nie była tak zupełnie nieprawdziwa.
148 Marian Langiewicz ( i 8 2 7 —1887) —  wykładowca w Polskiej 
Szkole Wojskowej w Paryżu, później Cuneo (Włochy), związany 
z Komitetem Centralnym; w powstaniu styczniowym początkowo był 
naczelnikiem sił zbrojnych woj. sandomierskiego, następnie również 
woj. krakowskiego, później generałem. 10 marca 1863 ogłosił się 
dyktatorem. Po bitwie pod Grochowiskami (18 marca) przeszedł na 
teren Galicji, gdzie został internowany. Zmarł na emigracji w Turcji.
149 Nakaz piśmienny, awizacja, wezwanie.
* W rkpsie: wychodców.
** W rkpsie: dowodctwo.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik 1 81

dowództwem* do 2 0  tysięcy. Na Litwie także zaburze
nia, tam podobno już Mirosławski**, przybyły teraz 
z zagranicy150. Ciekawam, jak długo potrwa taki stan 
rzeczy i jaki będzie tego koniec —  daj Boże, aby po
myślny. Ale teraz muszę Ci coś powiedzieć o sobie. 
Była u nas p. Wieczorkowska151, bardzom się ucieszyła 
z jej przybycia, ma syna, z którego tak zadowolniona, 
że ciągle opowiada o nim. Pani Wieczorkowska dowie
dziawszy się, że moje imieniny czwartego marca, przy
szła tegoż dnia z Wujem i wesoło spędziłyśmy wieczór. 
Dowiedziałyśmy się o[d] p. Maliszewskiego, że 
p. Święcicka przyjechała z dziećmi, stoi w hotelu Kieł- 
ca152, ma zamiar czas jakiś zamieszkać, lęka się bowiem 
małego miasteczka, gdyż te ulegają paleniu, rabunkom, 
rzezi. Jest tak na nas zagniewana, że dotąd nie była 
wcale, pomimo że już tydzień jak bawi, ale doprawdy 
me wiemy za co, chociaż p. Maliszewski mówi, że i na

150 Ludwik Mierosławski ( 1814— 1878) —  działacz polityczny (także 
na emigracji), pisarz, historyk wojskowości, dowódca powstaniowy, 
generał; uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów. W lu
tym I 863 ogłosił się dyktatorem powstania styczniowego. Pobity pod 
Krzywosądem schronił się we Francji. Znany z radykalizmu i osobi
stych ambicji.
151 Znajoma Konstantego Lentza.
152 Wg Encyklopedii Warszawy, Warszawa 1994, w mieście w 18 5 Z t. było 
zapewne 18 hoteli i 22 zajazdy. Nie udało się natrafić na ślad „hotelu 
Kielca”, Osoba o tym lub podobnym nazwisku nie figuruje w spisie 
mieszkańców w 1870 r. Mozę więc hotel zmienił nazwę lub właściciela 
albo został zlikwidowany. W 1869 r. istniał natomiast Zajazd Kielecki 
przy ul. Bagno IO83.
* W rkpsie: dowoctwem,
** Tak w rkpsie.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



182 Pamiętnik

niego zagniewana, bo tylko Kaźmierz odwiedził go. 
Cóż robić, starałyśmy się przyjąć ją najgościnniej, ale 
jeżeli nasze usposobienia, me były po temu, jeżeli twarz 
okazała nieraz cierpienia duszy, czy nasza w tem wina? 
Ale muszę jeszcze opisać nową naszą znajomość. Dnia 
jednego w kościele Sg0 Jana zeszła się Mama z dawną 
znajomą, przyjaciółką lat dziecinnych p. Zawiszą. Gdy 
Mama była jeszcze dzieckiem, a p. Zawisza także, 
widując się prawie co dzień, na jednej pensyi pobierając 
nauki, najściślejsza przyjaźń łączyła obie. Nie było 
większej radości jak razem dzień cały przebyć, większe
go smutku jak iść gdzie jednej bez drugiej. Dopiero 
pójście za mąż rozerwało tę tak ścisłą przyjaźń. Mama 
wyjechała na wieś i lat dwadzieścia ubiegło z górą, 
a przyjaciółki tylko kiedy niekiedy dowiadywały się
0 sobie niektórych szczegółów. Dopiero ujrzawszy się 
w kościele, poznawszy wzajemnie, poczęły rozmawiać
1 przyobiecawszy się odwiedzić, rozeszły. W  tych 
dniach p. Zawisza odwiedziła Mamę, co to było radości, 
co wspomnień najrozmaitszych i najszczęśliwszych lat 
dziecinnych. Cieszyłyśmy się, że Mama się rozweseliła 
z przyjaciółką, bo jakże to miło po tylu latach znaleźć 
przyjaciółką, z którą się było złączoną całą duszą, 
z którą każde dzieliło się wrażenie, smutne czy wesołe, 
w przekonaniu, że to serce, któremu się wszystko po
wierza, nigdy nie zawiedzie.
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Dnia 10 kwietnia
Pomimo że przyrzekłam Ci nie opuszczać się w pisaniu, 
znowu miesiąc nie zajrzałam do tych notatek, a głów
nym tego powodem było wiele książek, których dotąd 
dostarcza nam Wujenka, jak również szycie koszul dla 
naszych żołnierzy. Ale doprawdy niewiele mam rzeczy 
do powierzenia Ci, nasze wielkopostne życie nie nastrę
czyło wiele przedmiotów. W  końcu postu p. Przyłuscy 
byli na pożegnaniu, już wyjechali w Lubelskie, gdzie on 
nowy przyjął obowiązek, daleko korzystniejsze miejsce 
niż tutaj. Józia była trochę słabą, ale już przeszło, jest 
bardzo szczęśliwą, miłość męża i ich wzajemne przy
wiązanie do siebie wzbudza zazdrość. Żałujemy, że się 
przeprowadzili tak daleko, już teraz rzadko będą bywać 
w Warszawie. Przed świętami tyle miałam zajęcia, że 
nawet myśli trudno było zebrać, to porządki, to piecze
nia ciast, dość, że jednej wolnej chwili nie było. dyle 
zachodu, tyle przygotowań na dwa dni. Ale przynaj
mniej zeszły nam przyjemnie, przez obydwa święta 
byłyśmy w domu, gości przesunęło się tyle, że nie 
pamiętam, by było kiedy więcej. Prawie wszyscy znajo
mi, nawet Apolinary, który teraz bardzo rzadkim jest 
gościem —  może się boi, by go o jakie zamiary nie 
posądzić, ale niech będzie spokojnym. Tylko p. Święcic
ka dotąd nie była, a nawet wcale nie widziałyśmy się 
z mą nigdzie, widać nie życzy sobie żyć z nami. Józek 
Popławski15’ był także, zdaje mi się, że Elżbietka po- 153

153 Józef Popławski —  bliżej nieznany młody człowiek, ubiegający się 
o względy Elżbiety Zielińskiej.
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dobała mu się i ta wabi go do nas. Co do niej, to rzadziej 
przychodzi do nas, jej usposobienie, wychowanie nie 
zgadza się z naszym, a nadzwyczajna żywość jest po
wodem wielu niedorzeczności. Bo przyjemną jest ży
wość połączona z taktem, ale na nieszczęście, jej brak 
go bardzo: wychowana bez matki, teraz będąc bez 
żadnej opieki, gdyż ojciec cały dzień przy zajęciu, 
postępuje jak się jej podoba, nie słucha nikogo, bo już 
i Mama parę razy dawała jej stosowne rady, których 
Elżbietka zrozumieć nie chce, uważając je jako zazdrość 
z naszej strony. Gdyby tak inne wychowanie, przy po- 
wierzchown [ośc] i, jaką natura obdarzyła ją, mogłaby 
nawet świetną zrobić partyą, ale na nieszczęście ona 
myśli tylko o ubraniu, o tym, by się lepiej wydać, prę
dzej komukolwiek podobać. Największą jej przyjemno
ścią spacer i nieraz wyciąga Mamę, ale my nie lubimy 
Nowego Światu i nie zawsze chcemy iść. Za co ona się 
gniewa, a nie chcąc iść nigdzie indziej, szuka innego 
towarzystwa, nie zawsze dobranego. Biedna dziewczy
na, jakaż szkoda, że nie ma matki, taka matka jak była 
jej, nie dopuściłaby do tego, a niestety tak młodą stra
ciła ją. Na trzecie święto byłyśmy proszone do p. Ku- 
szell, było dosyć osób, bawiliśmy się dobrze. Ale wystaw 
sobie, moja droga, co też ja ci powiem. Już Ci wspomi
nałam, że pani Kuszell opowiadała nieraz o zajęciu się 
Strusińskiego154 mną, tymczasem ostatnią rażą, wziąw
szy Mamę na stronę, rzecze: „Nie wiem doprawdy, jak 
to pani powiedzieć, ale Strusiński tak mnie prosił, by

154 W  Warszawie w 1870 r. mieszkał Józef Strusiński, urzędnik, Nowo
lipki 13. Kilkakrotnie już wspomniany, por. przyp. 80 i 87 oraz s. 107.
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Panią wymiarkować, czy może się starać o Zdzisię . 
Mama zdziwiona, tak jakoś zagadała, że nic na to nie 
odpowiedziała. Długo później mówiłyśmy o tern, ale 
cóż kiedy Zdzisia kocha Gwalberta, kiedy dotąd karmi
my się nadzieją, że to może przyjdzie do skutku. Gdyby 
zdołała go zapomnieć, może poszłaby za Strusińskiego. 
Odtąd zwróciłam uwagę na obejście Strusińskiego i wi
dzę jawnie, że on naprawdę zamyśla o Zdzisi. Dzisiaj 
ma być u nas, z daleka będę się mu przypatrywać, a po
tem wszystko Ci opiszę. Co się dzieje z Gwalbertem, 
nic nie wiem, podobno wszyscy urzędnicy dostają dy- 
misyą, gdyż wszystkie posady obsadzają Rosjanami. 
Znikąd nie można się o nim dowiedzieć, dopiero gdy 
Ludwik przyjedzie, może co powie. Dzisiaj przyjechała 
Kasia z córką.

Wujostwo od Wielkiejnocy wyprowadzać się mieli, 
zeszło parę dni, dopiero teraz zaczynają pakować rze
czy, musiałam zaraz iść pomagać. Wieczorem, przy
szedłszy do domu, dowiaduję się, że Gwalbert jest 
w Warszawie, że Mama spotkała się z mm na ulicy, 
z początku był bardzo pomięszany, lecz Mama starała 
się zatrzeć wszystko wesołą rozmową, obiecał być na
zajutrz. Cały wieczór me było innej tylko o Gwalbercie 
rozmowy, byłam bardzo ciekawą, czy on do nas przyj
dzie. Nazajutrz poszłyśmy o siódmej do kościoła. Po 
powrocie z największą jaka może być niecierpliwością 
i ciekawością oczekiwałyśmy Gwalberta. Przyszedł 
wreszcie. Przywitał nas po dawnemu z serdecznością, 
z początku pomięszame me pozwą [la] ło mu mówić, ale 
widać nasze przyjazne obejście wróciło mu swobodę
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i tak pięknie wytłomaczył się z ciążących na sobie za
rzutów, że słowa przeciw niemu nie można było powie
dzieć. Bawił bardzo długo, opowiadał o swym do Czy- 
zewa155 przeniesieniu i wiele szczegółów o sobie. Od
dałam mu ową sakiewkę, którą przegrałam w zielone, 
a dopiero po roku uiścić się mogłam. Gwalberta ukon
tentowanie przeszło pojęcie moje, we wdzięcznych wy
razach wyraził swe podziękowanie, obiecawszy nawza
jem wywiązać się z długu, ciekawam, czy da Zdzisi swą 
fotografię. O szóstej godzinie miał wyjechać pocztą do 
Klikawy do ojca, w niedzielę wraca statkiem parowym156, 
może wyjedziemy na spotkanie. Wróciła zgoda, która nie 
wiem dlaczego po tylu latach znajomości zerwaną zo
stała. Daj Boże, by jej już nic naruszyć nie potrafiło.

Z powodu przeprowadzenia się Wujostwa do p. Ku- 
barskich157, Kasia przeniosła się do nas. Wszyscy dziwią 
się bardzo i śmieją, że u nich dla krewnej miejsca nie ma, 
u nich co po całym zajmują piętrze, a chcą by to było 
u nas, gdzie tyle osób w trzech mieści się pokojach. 
O, doprawdy co to za ludzie! Widać, im kto bogatszy, tym 
staje się gorszy. Mama pomimo subiekcyi i kosztu, jakie

155 Można przypuszczać, ze chodzi o miejscowość Sanniki —  wieś 
i gmina (z przynalezn, Czyżew), pow. Gostynin, 1447 mieszk., 
23 km od Żychlina, Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla 
handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1929, s. 2034.
156 Klikawa należała do Lipskich, Położona o kilkanaście kilometrów 
od Puław, skąd odpływały statki do Warszawy. Żeglugą parową na 
Wiśle zarządzał hr, Andrzej Zamoyski (Warsztat Żeglugi Parowej na 
Solcu, później spółka akcyjna),
157 T j. do swych teściów na Krakowskie Przedmieście do domu Do- 
brycza. Patrz przyp. I I .
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pociąga za sobą przyjęcie 
dwóch osób i dziecka, przy- 
jęła ją gościnniej niż włas
na rodzina. Kasia opowia
dała nam o swym z mę
żem pożyciu, utyskiwała, 
że jest bardzo a bardzo 
nieszczęśliwą. Wspomina
ła, że mąż nie chciał poz
wolić, by do Warszawy 
jechała, lecz ona oświad
czyła wprost, że jeżeli nie 
pozwoli, ona się pytać 
nie będzie i gwałtem sa
ma pojedzie, a na koniec 
zacząwszy płakać, taką 
zrobiła scenę, że musiał 
dać pieniędzy na drogę 
i pozwolić jechać. Cho
ciaż tutaj tak źle j ą przyj - 
mują, ona zawsze wzdy
cha do Warszawy, naj

częściej po przyj eździe żałuj ąc. Gdy dłużej rozmawia
łyśmy, Kasia nie taiła, że główną przyczyną jej nieszczę
ścia [jest] niemożność ubrania się tak, jakby chciała. 
Na te słowa parsknęłyśmy jej w oczy, nie mogąc wyjść 
z podziwienia, by była na świecie istota na tak błahych 
i mało znaczących rzeczach opierająca swe szczęście. 
Ja powiadam, że największym jej nieszczęściem 
jest złe wychowanie. Pani Kubarska, kobieta bez żadne-

Nagrobek Kazimiery i Teodozji 
Rogowskich oraz rodziny 

Pileckich na cmentarzu 
Powązkowskim, stan z 1999  r. 

(fot. S. Górzyński)
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Napis (późniejszy) na nagrobku Kazimiery Rogowskiej, 
stan z 1 9 9 9  r. (fot. S. Górzyński)

go wykształcenia, a nawet wychowania, doszedłszy 
znacznego majątku, w nim spostrzegła całą swą war
tość, a odziana w koronki, aksamity, na które znaczne 
wykładała sumy, zdawała się szczęśliwą. Dzieci wycho
wała i przyzwyczaiła do zbytku, jej własne, mające od
powiedni majątek, znalazły się we właściwym sobie 
żywiole, ale Kasia jako siostrzenica, wrósłszy w takich- 
że zbytkach, wychowawszy się z myślą, że całe życie tak 
jak one będzie mogła się ubierać, po wyjściu za mąż, 
znalazłszy się w niemożności, a nie starając się w gos
podarstwie domowym, w pożyciu z mężem, z dziec
kiem znaleźć szczęścia, za którem każda dążąc kobieta 
tam go tylko znaleźć może, uczula się prawdziwie 
nieszczęśliwą. Wreszcie ściągnęła ku sobie obojętność
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męża, który słyszy ją tylko wzdychającą za Warszawą, 
widzi płaczącą z nudów, gdy w żadnem zajęciu nie 
szuka rozrywki. Biedna Kasia, do czegóż doprowadziło 
ją złe wychowanie i do czego jeszcze doprowadzić może.

Mama znów zaczyna zapadać na zdrowiu, bo na 
kimże obecne czasy nie wywrą wrażenia, nie pociągną 
smutnych następstw, straszą nas, że możemy nie otrzy
mać procentu, jak bywa w podobnych zaburzeniach, nie 
wiem i lękam się pomyśleć, co by wówczas było, do 
kogóż po pomoc udałybyśmy się, biedne sieroty, za 
Wuja prawie ręczyć mogę, zęby odmówił, bo to serce 
zimne jak z lodu, ono tylko o sobie i dzieciach myśli, 
o sklepie i zysku, nie troszcząc się o nic więcej. Praw
dziwi przyjaciele, którzy by nawet życie dali, są ubodzy, 
ale w Bogu nadzieja, On najlepszy opiekun, do Niego 
gdy się udamy, nigdy nie zawiedzie. Odebrałyśmy list 
od Ludki158, biedna donosi, że jej narzeczony już 
między walczącemu pisze, jak drży o jego życie. Swą 
dla niego miłość w tak czułych skreśliła słowach, a za
razem swą obawę i niespokojność, że ze łzami czyta
łyśmy list. Dwóch równie kochających ją wysłała na 
wojnę, a który większemi otoczony laurami, ten rękę 
otrzyma. Obydwa kochają Ludkę, ona od dawna oddała 
serce Mierzejeskiemu* *, a gdy później Feliks, gwałtem** 
się go domagając, dostał odmowną odpowiedź, w roz
paczy chciał rywala wyzwać na pojedynek, ale wspo
mniawszy, że Ludki szczęście w ręku Mierzejewskie

158 Patrz przyp. 12 2 .
* Tak w rkpsie, zwykle: Mierzejewskiemu.
** W  rkpsie omyłkowo: wgwałtem.
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go złożone, zaniechał zamiaru. Teraz obydwa na wojnie, 
zdaje mi się, że ona rozstrzygnie los Ludki, nie znam 
obudwóch*, ale proszę Boga, by wrócili szczęśliwie, 
inaczej byłby to cios za straszny dla jej serca, o Boże 
ochraniaj go w bitwach, pozwól mu wrócić szczęśliwie 
na łono kochających osób. **

** W  rkpsie omyłkowo: obudwom.
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Fragment rosyjskiej księgi aresztowanych.
Pod pozycją 3925 figuruje: Bywszyj student togo że 

Uniwersyteta Marcelij Kiczorowskij. Stała Komisja Śledcza 
nr К Spisy politycznych przestępców 13/5, 

Archiwum Główne Akt Dawnych

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



192 Pamiętnik

iitmoma o. iei. o. — 
00-278 Warezavra

Odpis Nr 302 
Rok 1844

Ś w i a d e c t w o  c h r z t u  S w i  e t e g o

Działo się w Warszawie dnia piętnastego Miesiąca Czerwca tysiąc  
osiemset czterdziestego czwartego roku o godzinie w pół do szóstej z 
południa. Stawił się Dominik Rogowski Urzędnik Banku Polskiego liczący  
la t  trzydzieści siedem w Warszawie przy u licy  Źródłowej pod liczbą dwa 
tysiące sześćset trzydzieści zamieszkały w obecności Aleksandra Zielińskie
go tudzież Józefa Werpachowskiego obydwóch obywateli pełnoletnich w 
Warszawie zamieszkałych i okazał Ram dziecię płci żeńskiej urodzone tu 
w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu siedemnastym kwietnia roku zeszłego 
o godzinie trzecie j z południa z jego małżonki Emilii z Lentzów la t  dwa
dzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu 
dzisiejszym nadane zostały imiona: KAZIMIERA PAULINA, a Rodzicami jego 
chrzestnymi byli wyż. wspomniany Aleksander Zieliński i Małgorzata Lentz. 
Spisanie tego aktu i dopełnienie chrztu świętego opóźnione zostało z 
powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy akt stawającemu i świadkom prze
czytany podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i świadkami -

Podpisy: X Wincenty M aśln... p .o . Prob, p arafii św. Jana
Dominik Rogowski Ojciec Zieliński Aleksander 

Józef Werpachowski

Zgodność powyższego świadectwa z oryginałem stwierdzam.

Warszawa, dn:' " grudnia  1996 r,

P rP r o b o s z c z

Świadectwo chrztu świętego Kazimier у
z parafii archikatedralnej św. Jana w Warszawie
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Pamiętnik 193

PARAFIA ЛЛСШЯЛТЯ0КА1ЛА 
ÖW. JAKA
Ut Koiv.nio C-. 1-i. Zi-ii2-M Nr aktu 574

00-273 W orum  Rok l864

S W I A D E C T Q  Ś M I E R C I

Działo się w Warszawie dnia osiemnastego-Grudnia tysiąc osiemset 
sześćdziesiąt^zw artego roku o godzinie wpół do d ziesiątej rano* 
Stawili się  Adam Lipski Dymisjonowany Oficer Wojsk Cesarsko Rosyjskich 
i  Ignacy Niewęgłowski, Subiekt Handlu, pełnoletni, w Warszawie za
mieszkali i  oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie Siód
mej wieczorem w Warszawie przy u licy  Krakowskie Przedmieście pod 
liczbą czte ry sta  p ięćdziesiąt pięć i sześć, zmarła KAZIMIERA 
ROGOWSKA panna przy matce swej zostająca  la t  dwadzieścia jeden 
żyjąca, urodzona w Warszawie zniegdy Dominika i  żyjącej Emilii z 
Lantzów małżonków Rogowskich. Przekonawszy się o zejściu  Kazimiery

Rogowskiej, Akt ten po odczytaniu onegofodpisany został przez Nas i  
Stawających.

Podpisy: Adam Lipski Ignacy Niewęgłowski

Ksiądz Mikołaj Skrzypkowskip o proboszcza i Urzędu 
Stanu Cywil.

Zgodność powyższego świadectwa z oryginałem stwierdzam:

Warszawa, dnia 29 listopada 1996 roku.

P r o ,  b o s z c z

Świadectwo śmierci Kazimiery Rogowskiej
z parafii archikatedralnej św, Jana w Warszawie
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194 Pamiętnik

PARAFIA ARCHI КЛ m nuuA A  
fiW. JANA CHRZCICIELA • 
uL Kanonia 6, lei. 31-02-Ai 

00-278 Warszaw«

Nr Aktu 25* 
Rok 1845

Ś w i a d e c t w o  c h r z t u  Ś w i ę t e g o

Działo się w Warszawie dnia dziewiątego Miesiąca Stycznia tysiąc 
ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie wpół do pierwsze] z po
łudnia. -  Stawił się P io tr Kiczorowski Doktor Medycyny liczący  la t  
czterdzieści w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod liczbą 
trzysta siedemdziesiąt jeden zamieszkały w obecności Franciszka Polińskie. 
go obywatela tudzież Pawła Karpińskiego o fic ja lis ty  Rządowego pełnolet
nich w Warszawie zamieszkałych i  okazał Nam dziecię płci męskiej urodzo
ne tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu dziewiątym stycznia tysiąc  
ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie jedenastej z rana z 
jego Małżonki Anieli z Wiśniewskich la t  trzydzieści mającej. -  Dziecię
ciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu drugim stycznia roku bieżą
cego przez Xiędza Józefa Wyszyńskiego wikariusza przy kościele Święte
go Andrzeja nadane zostało imię Macelli., a Rodzicami jego chrzestnymi 
byli Henryk Podowski Doktor z Józefą Jaroszewską. Spisanie tego aktu 
spóźnione zostało z powodu nieczasowości ojca. Niniejszy akt stawające- 
mu i świadkom przeczytany podpisanym został przez Nas wraz z ojcem i 
świadkami.

Podpisy: X. Wincenty Hiszkiel po. Prob, parafii św. Jar»

Kiczorowski Piotr o jciec, Franciszek Poliński, Paweł Karpiński

oryginałem stwierdzam.

P R O S O S Z C 2
PARA I- i 1 Л 5 '.СШКЛТКГ-R \ LNEJ 

6\V. .l.'.N’A CIIRZr:-'"f:!,A

Świadectwo chrztu świętego Marcelego Kiczorowskiego
z parafii archikatedralnej św. Jana w Warszawie

Zgodność powyższego świadectwa z

Warszawa, dnia 10 maja 1997 r .
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Indeks osobowy

Indeks nie obejmuje osoby autorki pamiętnika

A
Adam, subiekt 178 
Aleksander II 126

В
В., aplikant 9 4 —96 
Baranowski Ignacy 172 
Bayer, patrz Beyer Karol Adolf 
Beyer Karol A dolf 82 
Bialobrzeski Antoni 10, 80, 85 
Bielecki Robert 62 
Boguska Bronisława, patrz Skło

dowska Bronisława z Bogu- 
skich

Browarska Zofia, patrz Szabrań- 
ska Zofia z Browarskich 

Budrewicz—Nowicka M. 3 5 
Buszkowska Cecylia z Zebrow

skich 30
Buszkowski Mieczysław 3 0

c
Conradi, fotograf 11 
Conradi Ludwika 9, 68 
Czarniecki Stefan 127

D
Dattelbaum (Maxymiljan?) 106 
Dernałowicz Maria 45 
Dernałowicz Zofia 45 
Dębska Anna 72 . 73 
Dębska Izabella 73 
Dębska W iktoria 73 
Dębskie I I ,  73 , 88 
Dobrycz Konstanty 8, 28, 29. 

I 63 , I 86
Dobrycz Stefan 29 
Dybicki vel Dybiński, maszy

nista 123 , I 24, 128, I 30, 
143 , 144, WO, 1 7 I 

Dzierzbiccy I 75 , 176 
Dzierzbicka Leontyna 108, 175 
Dzierżanowski W  25 , 56

F
Feliks, powstaniec IS  9 
Feliński Zygmunt Szczęsny 10, 

80, 90, 93, 94, 100, 102 
Fijałkowski Antoni M. 80 
Flatau Jakub 149 
Fuchs M. 1 17
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196 Indeks osobowy

G
G., akademik 91 
G. (Gwalbert?) 75 
Gembarzewski Bronisław 62 
Gerson Wojciech 125, 127 
Glücksberg Michał 17 1 
Goethe Johann Woltgang von 

105
Gorajska, guwernantka 27  
Górzyński Sławomir I 60, 187, 

188
Grodzicki, właściciel domu 171 
Groten, przełożona 54, 99 
Gutwejn Gustaw 17 1 
Gwalbert IO S -IIO , I I 7, I I 8, 

128, 144, 155, 162, 166, 
173— 176, 185, 186

H
H ärtel Teresa 4 9  
Hendiger Józefa 8, 3 5 
H ertel Wilhelm 49  
Herdowie 49
Honorat ojciec, patrz Koźmiń

ski Florentyn Wacław 
Hoquin, guwernantka na pensji 

82

J
Jadwisia 8 1 , 82, 107 , 150, 15 1 
Jan Paweł II 177 
Jezierski Władysław 29

К
К., aplikant 94—96 
Kiczorowscy 21 , 24 , 40  
Kiczorowska Aniela 21, 23, 44 , 

4 5 , 84
Kiczorowska Ewa Aniela z Wiś

niewskich 21—24 
Kiczorowska Leokadia, patrz 

Szpakowska Leokadia z Ki- 
czorowskich

Kiczorowska Teodora z Kraje
wskich 21

Kiczorowski Marceli 10—12, 14, 
16, 21, 23, 25 -27 ,  31, 33, 
3 8 -4 5 , 51, 6 4 - 6 7 ,7 8 ,7 9 ,  
8 1 -8 4 , 87, 89, 90, 100, 
103 , 104, 109, 11 5 -1 1 7 , 
120-122 ,128-133 .135-139 , 
1 41 , 142 , 146 , 148, 153 ,
157, 160, 165, 166 

Kiczorowski Michał 21 
Kiczorowski P iotr 12—13, 21, 

23
Kieniewicz Stefan 79  
Kłecka Amelia 52 
Kłecka Seweryna44 , 52, 53, 68 
Kiecki Jan Antoni I 3, 4 4  
Konarski S. 3 5, 68 
Kostrombska 106 
Kościuszko Tadeusz 93 
Koźmiński Llorentyn Wacław 

1 7 7
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Indeks osobowy 197

Krajewski Aleksander 94  
Krajewski Michał 21 

Krasińska Marya 142—143, 145, 
146, 149, 150, 157, 159 ' 

Krasińska 149, 150 
Kraszewski Józet Ignacy 94 
Kraushar Aleksander (Alkar) 

94, 109, 167
Kubarscy I I ,  24, 26 , 28, 34, 

37, 6 9 -7 2 , 13 3, 134, 139, 
186

Kubarska Anastazja Natalia, 
patrz Kuksz Anastazja N a
talia z Kubarskich 

Kubarska Bronisława, patrz Len- 
tzowa Bronisława z Kubar
skich

Kubarska Maria 24 , 25 , 27, 28, 
3 5, 3 6 ,4 0 ,6 9 ,7 0 ,7 2 ,  132 , 
187

Kubarski W ojciech 12 , 24 , 29, 
53, 71 , 7 2

Kuksz Anastazja Natalia z Ku
barskich 24, 26 , ЗО, 31 , 4 1 , 
50, 51, 69, 92 , 106, 1 1 3, 
1 3 1, 134, 157, I 60 

Kuksz Wilhelm 24 , 69, 7 0  
Kukszowie I I ,  24, 69, 157 
Kurhanowiczowa (Kurchanowicz, 

Kurczanowicz) Eleonora z Ja
sińskich 8, 9, 3 5, З6, 44  

Kuszell 46 , 98, 1 75 , 176 
Kuszell 46 , 92, 98, I I I ,  1 7 1 , 

175 , 176 , 184

Kuszell, ojciec Jadwigi 4 7  
Kuszell Antoni h. Drogosław 

45
Kuszell Jadwiga 46, 47 , 122 
Kuszell Michał 45 
Kuszell Paulina z Saneckich 46 
Kuszllowie 11, 45 , 46 , 48 , 92,

n o ,  134 , 1 75 , 176 , 184
Kuźmiński B. 49

L
Langiewicz Marian 10, ISO 
Lenczewski I I ,  58, 59, 60, 64,

92, 130, 165, 166, 168
Lenczewski Wawrzyniec 13, 58 
Lentz Jakub S, 24—25 
Lentz Konstanty senior 12, 13,

20, 24- 26, 59, 6 1 , 7 1 , 84, 
90, 96, 100, 1 1 2, I I 7 , 
1 2 1 , 132 , 136 , 14 1, 163, 
178 , 1 81 , 182, 189

Lentz Konstanty junior 14, 26, 
53

Lentz Stanisław 14, 25, 54, 69 
Lentz Władysław 25, 5 3 
Lentz Zygmunt 25 
Lentzowa Bronisława z Kubar

skich 12 , 13 , 23- 26, 36, 
3 9 ,7 1 ,8 9 .9 0 ,9 2 ,  97, I I  3, 
121 , 123 , 128, I 3O - I 32,
1 3 5—1 38, 1 4 1 , 146, 148, 
163 , 1 7 1 , 178 , 183

Lentzowa Małgorzata z Pasz
kowskich 8, 25 , 62, 76
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198 Indeks osobowy

Lentzowie (Lencowie) I I ,  24 
Lentzowie Bronisława i Kon

stanty senior I I ,  23, 37, 40, 
5 3,62,67,  78,89,  113, 120,
128, 130, 1 31, 135, 136, 
140, 165, 178, 185, I 86 

Leśniewska 5 3 
Lewinówna Zotia 105 
Lewiński Aleksander 171 
Liders, patrz Lüders Aleksander 
Liedke 69
Lipscy I I ,  20, 28, 154, I 86 
Lipska Maria 2 0 , 30 
Lipska Wanda, zona Ludwika 20 
Lipska Wanda z Wo j akowskich

154
Lipska Zdzisława Gottfryda z Ro

gowskich 8, ЗО, 34. 42, 68,
69, 7 1 , 7 7 , 78 , 92, 1 01 , 
103, 106, 108, n o ,  1 1 8, 
123 , 124, 128, 132 , 138, 
140, 147 , 155 , 156 , 162 , 
I 66, 1 7 1 , I 85, I 86 

Lipski Adam 8, 20 , 30 
Lipski Ludwik 20, 24 , 28 , 32,

34, 40, 50, 5 1 , 100, 106, 
109, 136 , 139, 142- I 46, 
149, 1 5 З - 155 , I 5 7 -1  58, 
173, 185

Lipski Stefan 20, 30 
Lipski W iktor 20, 3 0 
Lisieccy I I ,  76 , 7 7 , 13 3 
Lisiecka 7 6 -7 8 , 107, 15 I, 152

Lisiecki 76 , 77  
Löffler Leopold 127 
Ludmiła, narzeczona powstańca

147, 189, 190 
Lüders Aleksander 8 l ,  89

M
Malatyński 32 
Malcz Karol Filip 32 
Malcz Mieczysław 13, 32 
Maliszewscy I I ,  55—58, 1 30, 

WO
Maliszewska 5 5—57 
Maliszewska Karolina 5 6 
Maliszewska Maryjanna 56 
Maliszewski Adam 57 
Maliszewski Apolinary 5 5—57, 

123 , 144, 170 , I 83 
Maliszewski Józef lub Ludwik 

55, 57. 58, 123—126, 144. 
170 , 1 7 1 , 1 76 , 1 81 

Maliszewski Kajetan 5 5—57 
Maliszewski Ludwik 55 
Maliszewski Mikołaj 5 6 
Maliszewski Stanisław 55 
Marconi Henryk 149 
Matejko Jan 127  
Mieczkowski Jan I I ,  126 
Mierosławski Ludwik 18 I 
Mierzejeski (Mierzejewski) 18 9 
Mirosławski, patrz Mierosław

ski Ludwik

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Indeks osobowy 199

N
N. 85
Niewęgłowska Józefa, patrz Przy- 

łuska Józefa z Niewęgłow
skich

Niewęgłowski Ignacy 13, 78,
88, 169, 172 , 178

O
Olbratowicz Walenty 1 3, 13 9,

HI
Orgelbrand Maurycy I 7 I

P
R, patrz Piątkowski 
Pasiorowscy 11
Pasiorowska Katarzyna JO, 72,

92, 106, 146 , 148, 149 , 
157, 1 8 5 -1 8 9  

Pasiorowski 71, 72, 148 
Piątkowski 81, 8 6—8 8, 108—IIO , 

147
Polanowska J. 127 
Popławski Józet 18 3 
Potebnia Andrzej 89 
Potoccy 4 7  
Potocki hr. 4 7  
Prusinowski Jan 15 3 
Przyboroska Jadwiga 49 
Przyłuscy 87, I 83 
Przyłuska Józefa z Niewęgłow

skich 8 l ,  82, 8 6 -8 9 , 92,

99, 100, I08, 147, HO, 
183

Przyłuska Kamila 78, 87, 99,
100, 170, 172

Przyłuski Władysław 87, 99, 
172

Pułjanowska Maria ze Szpakow- 
skich 24

R
R. hr. 91 , 96 
Rau, zięć Kuszlów 45 
Rau, brat zięcia Kuszlów 48 
Rau Henryk 48 
Rau Wilhelm 48 
Reslerowie I I ,  145, 146 
Resler Anna 146, 149, 150, 

159
Richter 1 1 9
Roesler Julian 145—146
Rogowscy I 3
Rogowska Antonina z Rogow

skich 7
Rogowska Apolonia, patrz Try- 

jarska Apolonia Teofila z Ro
gowskich

Rogowska Emilia Łucja z Len- 
tzów 6, 8, 20, 24, 25 , 27 , 
28, 32,3 ̂ N 36,39^13,48-50, 
5 3, 55, 62- 64, 67, 68, 7 1 , 
7 6 -7 8 ,  81, 83, 88- 90, 92, 
97, 99- 101 , 103, 104, 106,
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200 Indeks osobowy

1 10, 1 12, 11 3, 1 17- 120, 
123, 124, 126, 128, 1 31—I 34, 
136- I 4 O, 142, 144 , 147 , 
I 49- I 52, 154—158, I 60, 
162, I 64, I 66, 170, 1 7 1 , 
173, 174, I 75- I 79 , 182, 
I 84, I 86, I8 9

Rogowska Teodozja, patrz Z e
browska Teodozja Ludwika 
z Rogowskich

Rogowska Zdzisława, patrz 
Lipska Zdzisława G ottlry- 
da z Rogowskich 

Rogowski Dominik Wawrzyniec 
Laurenty 7, 8, 20, 22 , 23, 
32, 54, 55, 58- 6 1 , 6 4 Д 5 4  

Rogowski Jakub 7 
Rogowskie 10—I I ,  12, 20 , 32, 

39, 43 , 68, 8 l ,  I 0 8 , I I I ,  
123 , 126

Ruprecht К. 29 
Rurnicki, właściciel sklepu 71 
Rychter I I 9 
Rychter Felix 1 1 9 
Rychter Stanisław 11 9

S
S„ hr. 104
S„ urzędnik Prokuratorii 92,

98
Sell, patrz Seile Stefan 62 
Sell, majorowa I I ,  62—64, 152, 

155, 16 3 -1 6 5

Seile Stefan 62 
Sikorska Jadwiga 49  
Silniccy 1 5 З
Silnicki (Władysław?) 147 
Simmler Jó zef 127  
Skłodowska Bronisława z Bo- 

guskich 9, З6, 44 , 68 
Skłodowska Helena 36 
Skłodowska—Curie Maria 9, 36 
Skłodowski Józef 36 
Skłodowski Władysław 9, 36 
Słowacki Juliusz 80 
Steinkeller Piotr Antoni 99 
Strusiński 92, 98, 107 , I I I ,

17 1 . 172 , 184, 185
Strusiński Józef I 84 
Suprymowicz 86 
Szabranska, matka pana mło

dego 105
Szabranska Zofia z Browarskich 

13, 93, ЮЗ, 105, I 06 
Szabranski (Antoni?), sędzia 

93, 105
Szabranski Antoni, literat 105 
Szarejko R I 3 9 
Szlaminscy 65, 67, 121, 13 3 
Szlaminska Józefa 65, 66, 78 , 

84, 1 1 5, 121, 128, 133, 
137, 138

Szlaminski, urzędnik 65, 103 
Szlaminski Jan 65 
Szlaminski Ludwik 65
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Indeks osobowy 201

Szpakowscy 21 , 148 
Szpakowska Leokadia z Kaczo

rowskich 21, 23, 24 , 26, 
31, 33, 35, 37. 39, 40, 44, 
45 , 83. 84 . 136 

Szpakowski Józeł I I ,  24, 40, 
44 , 84, 89, 121 

Szwankowski Eugeniusz 74

Ś
Śliwowska W iktoria 14
Swieprawska Wanda S i 
Święciccy 5 3, 54, 73, 98, 99,

106, 154
Święcicka 55, 98, 100, 104,

107 , 154, 1 60—1 62, 168, 
170, 173 , 175 , I S I ,  I 83

Święcicka Julia lub Julianna 16 1
Święcicki, rządca w Instytucie 

Szlacheckim 1 3, 5 3, 55,
98- 100, 104

Święcicki Kazimierz I 6 l ,  I 69, 
170, I 82

T
Teklusia, służąca 72 
Truszkowska Zofia 177 
Tryjarska Apolonia Teofila z Ro

gowskich 8, 10, 27, 32, 104,
140, 141 , I 63, 168, 178

Tryjarska Stanisława 27  
Tryjarski Edward 1 5 
Tryjarski Ignacy 8, 32, 48

W
Wąsowicz Dunin—Krzysztof 11, 

29 , I 72
Wejcenblut 8 3, 89 
Wejcenblut (Wajzenblut, Wej- 

zenblut) Leopold I I 6, 
I I 7 .  147

W ejtzenbluth Ryfka 8 3 
Wessel S„ właściciel domu 25 
Wężyk Władysław 45 
Wieczorkowska I 8 l  
Wielopolski Aleksander SO, 168 
Wilkońska Paulina 105 
Witek, drużba 106 
W itold dr, krewny lub znajomy 

Kuszllów 92 
Wojakowska Wanda 154 
Wojciechowski Stanisław 14, 25 
Wybranowska, guwernantka lub 

gospodyni u Kiczorowskich 
1 1 ,2 1 ,2 3 - 2 4 ,  4 4 .4 5

Z
Zaręba (Zaremba) Sykstus 76 , 

78 , IO7 , I 50-1 52, 155 
Zamojski Józef IIO , 140 
Zamojski Andrzej hr. 186 
Zawadzka, właścicielka restau

racji I 3, 49
Zawadzki, znajomy Rogowskich

15 1
Zawisza, przyjaciółka Emilii Ro

gowskiej I 82
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Zielińscy 58, 60
Zielińska Elżbieta 58, 107,

123 , 126 , 130, 133 , 140, 
169, 1 77 , I 83, 184 

Zielińska Feliksa 58 
Zieliński Adam 13 
Zieliński Aleksander senior 11, 

13 , 58, 60, 6 l ,  1 1 7 , 1 l 8, 
l l9 ,  132 , 168, 169, 173 , 
174, 178

Zieliński Aleksander junior 58,
60

Zygmunt August 127

ż
Zdżarski Wacław 126 
Zebrowska Teodozja Ludwika 

z Rogowskich 8, 30, 3 5, 68, 
104, 125 , 128, 140, 147

Zebrowski Władysław 8, 30
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Indeks geograficzny

Indeks nie obejmuje Warszawy

A
Augustowskie 173

В
Biała Podlaska 177 
Bobruj sk 85 
Bug 1 1 6

c
Cerekwią, pow. radomski 100 
Cuneo 180
Częstochowa 100, 173 
Czy że w 186

F
Francja 181

G
Galicja ISO 
Gdańsk 69, 186 
Genua 96
Goworowo, k. O strołęki 8, 48 
Góra Jaroszyńska 20 
Góra Puławska 20 , 30, 154 
Grochowiska 180 
Gostynin 1 86

gostyński pow. 9, 99, 143, 155 
Gostyńskie 143 
grójecki pow. 15 5

H
Hulidów 46

J
Jarosław 80

К
Kazachstan 91 
Klikawa 30, 186 
konecki pow. 15 5 
Końskie 15 5 
Korzeniówka rz. 155 
Kosów Lacki 45 
kozienicki pow. 20

Kraków 94, 177
krakowskie woj. 180 
Królestwo (Polskie) 91 
Krzywosąd 1 81

L
Litwa 1 81 
Lubelskie 90, I 8 3
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204  Indeks geograficzny

M
Mazowszany, gub. radomska 147 
M iłosna 10, 85 
Modlin 78, 81 , 82, 84, 89, 90, 

100, 104, 1 14 , 1 1 7 , 120, 
121, 147

Morze Kaspijskie 91 
Myszków 99

N
Nerczyńsk (kopalnie) 29 
Narew 116 
Nowa Wieś 46 
Nowochapiorsk 82 
nowotarski pow. 45

O
Orenburg 91 
Orońsk gm. 15 5 
Ostrołęka 8, 48

P
Paryż 180
Petersburg 21, 67, 9 3, 121 
Piskorów 7, 8, 20 , 27 , 30, 

1 2 2 -1 2 3 , 153,  154, 157 
Płock 173
Polska 24, 91 , 96, 167, 172 , 

186
Praga 44 , 52, 175 
Puławy 1 3, 54, 73 , 99, 186

Pułtusk 91

R
Radom 7, 22- 23, 100, 142, 

147
Radomka rz. 15 5 
radomska gub. 147 
radomski pow. 15 5 
Radomskie 7, 8, 15 3 
Rawa 71 
Rosja 80, 91 , 93 
Rykały gm. 15 5

S
sandomierskie woj. 180 
Sanniki 186 
Sosnowiec 86 
Stoczek 54 
Sybir 109
Szczawnica (Dolna i Górna) 45 
Szydłowiec gm. 15 5

Ś
Swiąty 82

T
Turcja 180 
Tykocin 7

W
Wąchock 180
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Wielkopolska 80 
W isła 115,  1 16 , 186 
W łochy I 80 
Wrocław 177 
Wysoka I6 0 , I 6 I  
Wysoka albo Wola, pow. go

styński 15 5
Wysoka, pow. grójecki 154 
Wysoka, pow. konecki 15 5 
Wyżyna Krakowsko-Często

chowska 99

Z
Zakrzew Kościelny gm. 100 
Zwoleń 7

ż
Żarki, zapewne k. Myszkowa 

99
Żędziany 7 
Żychlin I8 6
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