
W  S T  Ę P .

Podobno najłatw iej je s t  pisać pamiętniki. Być m o
że. Mnie się jednak  zdaje, że ludziom, nie obdarzonym  
talentem  pisania, może być łatw iej w tedy, kiedy je  pi
szą z biegiem  wypadków, lub mają m yśl sw obodną 
i dużo wolnego czasu. Ja się tem  pochw alić nie mogę; 
przyjdzie mi zatem pisać z trudnością. Ale że z nas 
trzech sióstr, tow arzyszek doli i niedoli, ja  jedna  pozo
stałam, a zaw sze pragnęłyśm y opisać nasze przygody, 
spróbuję z chaosu wspom nień wysnuć i spisać zdarze
nia bardziej in teresu jące, bez żadnej p retensji do w y
kwintnego stylu, i o tyle, o ile mi w ierną pamięć pozo
stała. W iele razy  opowiadałam  różne zdarzenia z m ego 
życia dzieciom moim, znajomym, opow iadaniem  mojem 
łzę budząc lub śmiech. Jeżeli mi się to raz  jeszcze uda, 
dostatecznie*w ynagrodzoną będę.

Zdecydow ała m nie ostatecznie do pisania matka, ku 
uczczeniu więc jej pamięci i pam ięci sióstr moich p ra 
cę tę podjęłam . Poniew aż wiele szczegółów  opisyw anych 
wydarzeń zostało przez m atkę moją przedstaw ione w Jej 
pamiętniku o wiele dokładniej, jako  przez bezpośrednią 
uczestniczkę tych w ydarzeń, całe zatem ustępy  z pa
miętnika Matki mojej tu  zamieszczam.

Teodora z  Heurichów \iślańska-
W Styczniu 1918 r.
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Z  pamiętnika Emilji fHeurichowej.

Urodziłam  się w W arszaw ie 16 sierpnia 1819 roku 
z  rodziców  Macieja i A nny z Gudatzów , m ałżonków 
Szw arców , pow szechnie szanow anych i pow ażanych, tak 
dla zacności swojej, jak  i dla rozgłosu i zaufania, jakie 
sobie zdobył mój ojciec, naów czas najzdolniejszy, naj
bardziej poszukiw any złotnik w W arszaw ie. A  ponie
waż nietylko arystokracja , ale i zam ożne m ieszczaństw o 
w srebro  się zaopatryw ało, rodzice moi do znacznej 
doszli zamożności.

Mieszkaliśmy przy ulicy Przejazd, w prost Długiej, 
w  dom u zwanym  „pod L ip k ą“. D w a domy, obok siebie 
położone, należały  do moich rodziców . O bszerne były, 
z zabudow aniam i i ogrodem , ciągnącym  się aż do Dzia- 
łyńskich, na którem  to tery torjum  znajduje się obecnie 
kościół Kalwiński. Zam ożnie, p rzestrono  było w  naszym 
domu, ale też i ludzi m ieściła się tam  grom ada. Oprócz 
rodziców  i nas dzieci ośmioro, była Babulka, jej rodzo
ny b rat Pfeifer, stryj, czeladź i służba. P rzy  braciach 
zaw sze był nauczyciel i kolegów  niezam ożnych m iesz
kało kilku.

Ja  byłam  najm łodszą z rodzeństw a; miałam dopiero 
lat pięć, kiedy najstarszy b rat mój, Józef, już był p a tro 
nem T rybunału , drugi b rat kończył szkoły, a Uwie sio
stry  w krótce zamąż w yjść miały. Je d n a  zm arła, druga
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zaś w yszła za A dam a Borow skiego, kapitana od szase
rów , k tó ry  na życzenie naszego ojca podał się do dy
misji i zam ieszkał we wsi Sw ędow ie, należącej do moich 
rodziców . W  rok  po ślubie mojej siostry  ojciec um arł. 
Cały więc ciężar w ychow ania dzieci i prow adzenia in
te resó w  spadł na m atkę, ale że była kobietą bardzo ro 
zumną, w ykształconą i energiczną, daw ała sobie radę 
i niby w szystko szło po dawnem u.

Myśmy w szyscy młodzi uczyli się, rośli i tak nad 
szedł rok  1830. W  jesieni tegoż roku w dom u zaw rzała 
p raca  niezw ykła około zaopatrzenia spiżarni. Ś ciągaliś
my zapasy mąki, grochu, po k tóre aż na Nowe M iasto 
jeździło się wtedy, beczki soli, grzyby, m arynaty, sy ro 
py, zioła lecznicze, sp iry tusy  i ap tekarsk ie  przybory, bo 
do matki często przychodzili różni chorzy, jak do dok
tora i z apteczki otrzym yw ali lekarstw a. Zabito też cztery 
w ieprze, cztery  inne sprow adzono do chlewa, wędzono, 
przyrządzano wędliny.

Pokazało się, że nie bez celu na zimę zapasy te 
robiono: chodziły wieści jakieś niepokojące; w  miesz
kaniu braci zbierała się młodzież, a szw agier do nocy 
trw ające wycieczki do obozu odbyw ał; wszyscy chodzili 
przygnębieni i smutni, szeptali, radzili. W ielkorządcą 
Polski był podów czas W . Ks. K onstanty , brat cesarza 
Mikołaja, człow iek szorstki, p rzykry, wym agający; ty ra 
nizow ał młodzież wojskową, zamęczał mustram i, pa ra 
dami, a chociaż był ożeniony z polką, Joanną G rudzińską, 
k tó ra  otrzym ała ty tu ł księżnej Łowickiej, ani słodycz 
charakteru  młodej żony, ani uległość podw ładnych, nie 
m ogły w płynąć na złagodzenie usposobienia, w rogiego 
dla Polaków; nienawidził ich i m ożna było przypuszczać, 
że z przyjem nością dręczył. Prócz tego, nie tylko woj
sko, a le .i  m łodzież cywilna oplątana była siecią zdrad
liw ych, nieuchw ytnych pająków , szpiegów . W ięzienia 
m iejskie poczęły napełniać się więźniami, naw et przy



klasztorze K arm elitów  na Lesznie u tw orzono więzienie, 
gdzie kilku w ażniejszych pom ieszczono więźniów. C y
tadela  nie istniała jeszcze w ów czas. Nic więc dziwnego, 
że rozdrażnienie, zniechęcenie doszło do najw yższego 
stopnia; m łodzież zaczęła urządzać schadzki, zmowy, 
a w szystko działo się tak  cicho, spokojnie, że mimo 
usilnych śledzeń ze strony  szpiegów, — spisek dojrzał.

D nia 29 listopada 1830 r. siedzieliśm y przy kolacji, 
niepokojąc się w raz z m atką, co się z braćm i dzieje, 
gdyż ich nie było w domu, mimo spóźnionej pory, kie
dy naraz w pada jed en  z ich kolegów , pan Adam  Żaba, 
w zruszony, blady i w oła od proga:

— Siedzicie tu sobie państw o spokojnie, zajadacie, 
a rew olucja na mieście!

Z erw ali się w szyscy, z niepokojem  dopytyw ać za
częli, ale pan Żaba zbyt był przejęty, nie m ógł opow ia
dać, szukał tylko moich braci, B orow skiego; po chwili 
w ybiegł. Matka szybko oprzytom niała; kazała za taraso 
wać bram y, palić ogień, gotow ać herbatę  — już w tedy  
pijano herbatę, ale parzono ją  w wielkich im brykach, 
lub m iedzianych kociołkach. N iezadługo dały się słyszeć 
strzały , krzyki—zdobyw ano A rsenał, k tóry tylko szero
kość ulicy od nas dzieliła. W idzieć nic nie było można 
poprzez zam knięte okiennice, ale tem  więcej czuw ała 
m atka i w raz ze stróżami nie opuszczała bram y.

M atka pam iętała rzeź Pragi, i w ów czas w groź- 
nem była niebezpieczeństw ie; jako narzeczona Szw ar- 
cego m ieszkała chwilowo u ciotki swojej na  P radze; — 
owego strasznego w ieczora, rozszalałe żołdactw o w pa
dało do domów, m ordując, kto się nadarzył: starców , 
kobiety  czy dzieci. Schow ała się w raz z innem i za 
w ielki piec, o tw ór za piecem zatarasow ano siennikiem . 
Było ich ukry tych  trzy osoby i czw arte dziecko maleńkie, 
k tóre, gdy krzyczeć zaczęło, z obawy, żeby nie zdra
dziło kryjów ki, zadusiła niańka. K iedy żołnierze w padli



do dom u, zabili tylko dziew czynę służącą, k tó ra  sk ryć  
się nie zdążyła, a reszta, — między niemi moja matka, — 
ocalała. Szw arce, ranny  na ulicy, zemdlał; odzyskaw szy 
przytom ność zdołał jeszcze doczołgać się do W arszaw y 
i tym  sposobem  oboje ocaleli.

A  teraz  matkę ogarniała trw oga, aby się rzeź taka  
nie pow tórz 3 'ła.

Naraz rozległo się stukanie, wołanie, aby jaknaj- 
prędzej otw orzyć, co też m atka zrobiła, rozpoznawszy 
głosy braci. W eszli bracia z wielu innymi; byli: i Żaba, 
Jelski, H aliburton, k tórzy w domu naszym  u braci mie
szkali. W szyscy  obładow ani byli różną bronią z A rse 
nału. W  bram ie poustaw iano karabiny, w  sionce pała
sze, amunicję, pistolety; Stróże pilnowali bram , a bracia 
i tow arzysze wchodzili, wychodzili i znów  wracali, nio
sąc broń, lub przyprow adzając  młodzież, k tórej broń 
rozdaw ano, a myśmy, kto m ógł, zastawiali sto ły  roz- 
maitem jedzeniem  i częstowali. I teraz  i przez szereg 
miesięcy dzień i noc ogień nie w ygasał, gotow ano k ru 
pnik, bigos, szynki i t. d., schodzili się ludzie zgłodniali,, 
a potem  i do obozu faskami jedzen ie  posyłała m atka. 
W poprzek ulicy Przejazd, od domu naszego do A rsenału, 
urządzono barykadę, przyciągano kłody drzew a, wozy 
i różne ciężkie przedm ioty, ale już  w tem miejscu bitwy 
nie było, tylko trup  zabitego p rzy  zdobyw aniu A rsenału  
kozaka leżał przez parę  dni na ulicy.

P ierw sze piętro w  naszym  domu zajmował referen 
darz H ankiew icz, kaw aler, m ający przy sobie dwóch 
bratanków . O tóż tego w ieczora, kiedy zdobyw ano A rse
nał, dow iedzieliśm y się, że to był szpieg. Na odgłos 
alarm u kazał zaprządz do powozu, ale nie w siadł weń, 
tylko otulony płaszczem  oczekiw ał na uboczu. Kiedy 
ukazał się powóz, — pow stańcy dali doń kilka strzałów , 
ale przekonaw szy się, że strzelali do pustego  powozu, 
puścili wolno stangreta, w ypytując o pana. P an  zaś,
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niepostrzeżony, skry ł się pod schodami, w  miejscu, gdzie 
szukać go nikt nie pom yślał. W  trzy dni dopiero  m atka 
usłyszała jęk  cichy; ostrożnie, nie wzyw ając nikogo do 
pomocy, zeszła ze św iatłem  i zobaczyła naw pół żyw ego 
Hankiew icza. U padł jej do nóg, błagając, by go nie 
wydała, gdyż śm ierć mu grozi niechybna. M atka zlito
w ała się nad nim, nakarm iła i sam a w yprow adziła  na 
ulicę. Bocznemi ulicami w ydostał się za rogatk i W olskie, 
gdzie go znajomi ukryw ali aż do 16 sierpnia. W tedy  
w rócił do m iasta i pow ierzył się opiece księży Dom ini
kanów , gdzie czas jakiś spokojnie przebyw ał. Ale, jak 
mówi przysłow ie: „kto ma wisieć, nie u to n ie“ sp raw 
dziło się ono i na nim, bo, k iedy w sierpniu w ybuchła 
kontrrew olucja i powzięto jak ieś poszlaki, że się tam 
szpieg ukryw a, tłum  otoczył klasztor, żądając w ydania 
H ankiew icza. H ankiew icz sam w yszedł, ofiarując znacz
ną sum ę dukatów  za swoje ocalenie; nie w ysłuchano 
jednak  p róśb  ło tra i pow ieszono go na latarn i p rzed  
kościołem  D om inikanów.

D rugiego szpiega pow ieszono p rzed  pałacem  Z a
mojskich; a był nim Kawecki, k tó ry  uciekał w przebra
niu kobiecem; coś skusiło go, w ychylił się z doripżki, 
widząc, że jakiegoś szpiega obrabiają, i zaczął wołać 
cienkim głosem:

— D obrze robicie, moi przyjaciele! wieszajcie szpie
gów!— W tem  go poznano i pow ieszono na latarni.

Bracia, obaw iając się rabunku, namówili m atkę, 
aby sreb ra , których w ielka ilość i to bardzo kosztow 
nych znajdow ała się w sklepie, zabezpieczyć na czas 
rozruchów . Obm yślili zam urow ać je  w  oddzielnej małej 
piwnicy, w której wino tylko trzym ano. B rat Feliks 
p rzy  pom ocy zaufanego człow ieka sam drzwi zam uro
wał, dla niepoznaki sadzam i pom azał. Poniew aż jednak 
m ieszkania g łów ne sta ły  pustką, a w yekw ipow anie, 
um undurow anie trzech braci, k tórzy do wojska w stąpili,



w ielkiego wym agało nakładu, a przytem  matka nasza 
nikomu potrzebującem u nie odm awiała pom ocy pienięż
nej, uważając grosz na ołtarzu  O jczyzny złożony za 
św ięty obow iązek, a nie mając na razie gotow ych pie
niędzy, rozpoczęła odm urow yw anie i wynoszenie sreber 
w zamian za pieniądze.

Brat Józef służył w  stopniu  porucznika ułanów; 
Feliks, jako oficer arty lerji konnej pod pułkow nikiem  
Nieszokociem , był ranny  pod G rochow em ; potem , jako 
rekonw alescent, zarządzał odlew nią arm at w ludwisarni. 
Nie podobało się bratu  to zajęcie, — przytem  i zdrow ie 
nie dopisyw ało; prosił więc o pow ró t do pułku. Ale 
pułkow nik, widząc go zdolnym  i obowiązkowym , nie 
pozwolił. Trzeci b ra t — Jan — w alczył pod G rochow em  — 
też w arty lerji,—tam był kontuzjonow any w głowę. N aj
młodszy z braci, K onstanty , 13 letni chłopiec, dowiedział 
się, że się organizuje G w ardja N arodow a, przypasał pałasz 
i poszedł zapisać się, pew ny przyjęcia. Tym czasem  nie- 
t}dko, że go nie przyjęto , ale kazano w rócić do książki; 
ale że chciał i on służyć Ojczyźnie, czem mógł, chodził 
więc z innymi uczniam i sypać okopy. A  i my, dziew 
czynki z pensji, z p rze łożoną i nauczycielkami, kto żył 
w reszcie, chodził do rogatek  W olskich z łopatkam i 
i kubłami; naw et dzieci m ałe koszyczkami, kobiety  
w fartuchach — nosiły ziemię na szańce, bo od strony 
W oli spodziew ano się najsilniejszego napadu nieprzyja
cielskiego; od tej też strony  wznoszono szańce obronne, 
reduty , wzm ocniono słynną później redu tę  O rdona; tu 
był też potem  głów ny plac boju.

Mimo przew ażających sił nieprzyjaciela, z w iarą 
w zwycięstwo staczano bitw y, nie tracono nadziei. Cały 
naród, pełen otuchy, rozradow ania, w itał jen e ra ła  Chło- 
pickiego i jego pułki; stałyśm y i my na placu B anko
wym, w ołając z innymi: „niech żyje Chłopicki!“ U rzą
dzono festyn w ogrodzie Saskim  dla znakom itych oso-
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bistości; dla mniej w ykw intnych w  ogrodzie K rasińskich 
gdzie i m yśm y z ciotką poszły się przypatrzeć. T łum  w i
dzów utw orzył koło, pośrodku m uzyka i młodzież tań 
cząca, przew ażnie w ojskow a. Mnie, choć małym pod
lotkiem  byłam , zaprosił też jeden z oficerów do tańca; 
odmówiłam, spoglądając z zakłopotaniem  na moje trochę 
podziuraw ione rękawiczki; ale on zauw ażył mój kłopot, 
nie ustąpił i schwycił do tańca, aż mi kapelusz p as te r
ski spadł z głowy. Tak pełni w iary  i otuchy, pełni po
święcenia, musieli cofnąć się ku m iastu, czy to zm uszeni 
uledz przew ażającej sile n ieprzyjaciela, czy jakim ś, jak 
m ów iono, złym knowaniom .

Z początkiem  w rześnia rozpoczęła się z jednej 
strony  rozpaczliw a obrona, z drugiej — bom bardow anie 
miasta. C ałe dnie słyszeliśm y grom kie strza ły  arm atnie 
i głuchsze ręcznej broni, a strzał każdy w padał w prost 
w zrozpaczone serca. Kościołek na W oli, do k tó rego  
się część wojska schroniła, podziuraw iony był kulami; 
całe przedm ieście bardzo ucierpiało, a kule dochodziły 
aż do rogu  Leszna i Rym arskiej; w  domu H eurichów  
tkw iło ich kilka w m urze przez długie lata; dopiero po 
w ypadkach 1863 roku  policja pow yjm ow ać je  kazała. 
I byłaby się W arszaw a ostała przed naw ałą, byłaby się 
obroniła, bo broni, żyw ności, amunicji, ducha wielkiego 
zapału, pośw ięcenia nie brakło — ale znalazł się zdrajca 
w osobie jenerała  K rukow ieckiego, k tó ry  zaprzedał 
W arszaw ę, a z nią i nas na długie lata pogrążył 
w niewolę.

D nia 8  w rześnia 1831 roku  wojska m oskiew skie 
weszły do W arszaw y. Miasto zam arło z rozpaczy — 
bram y pozam ykano i okiennice; przez szpary  tylko w i
dzieliśm y ulice P rzejazd  i D ługą: — ulice zupełnie puste — 
prócz paru  żydów  i b iedaków . T riu m fa ln y  pochód w ro
ga sk ręcał z Leszna w ulicę Przejazd; — w śród  wielkiej 
ciszy tę ten t kopyt, buk ciężkich w ozów  arm atnich g łu 



chym echem  odbijał się w  sercach tych, co w raz z cia
łam i mężów, synów  i braci pogrzebać musieli nadzieję! 
T ej nocy nikt z nas, naw et my, dzieci, nie udał się na 
spoczynek — z obaw y rabunku; bram a by ła  podparta  
drągam i żelaznem i i m atka tam  ciągle czuw ała, bo p rzy 
puszczała, że bracia, którym  nie udzielono przebaczenia, 
uchodzić za granicę będą zmuszeni, i zechcą nocą p rze 
dostać się do domu, by  się z m atką pożegnać, wziąść 
odzież i pieniądze. M atka z siostrą  szykow ały tłomocz- 
ki, a w  m iejsce guzików  w szyw ały  złote dukaty p rzy  
ubraniach.

A le dwaj starsi nie przyszli;—przyszed ł tylko Jan, 
a biedny tak był w zruszony, zdesperow any, że chwilkę 
tylko był z nami, wziął dla siebie i braci błogosław ień
stw o matki i tłomoczki, bo mieli się spotkać w  Berlinie, 
gdzie bardzo krótko przebyw ali z obaw y, aby ich nie 
w ydali P rusacy. Doczekali tylko rozporządzenia, k tóre 
opiew ało, że jeże li w  jakiej rodzinie dwóch lub trzech 
synów  było w w ojsku—a m atka była w dow ą—jednem u 
wolno było pow rócić. Z darzało  się, że n iek tórzy  cią
gnęli losy — moi bracia nie zrobili tego; zgodzili się na 
jedno — b ra t Feliks był uzdolnionym  złotnikiem , mógł 
być matce pom ocnym , on więc z Berlina pow rócił, po
żegnaw szy braci, k tórzy udali się do Francji.

A  pożegnał ich na  zawsze.
D elikatnego był zdrow ia, przytem  mozolna praca 

w  ludw isarni i odnow ione rany , otrzym ane pod  G ro 
chowem, a szczególniej zaw ód i zg ryzo ta  z tak  sm ut
nego końca sp raw y  tyle świętej dla każdego Polaka, 
rozpoczętej z tak św ietnem i nadziejami, — w szystko to 
zrujnow ało zdrow ie, pozbaw iło życia człow ieka, k tórego  
nietylko m atka i rodzina, ale i czeladź i służba uw iel
biała. B ra t Józef Saw arce em igrow ał, m ieszkał sta le  
w  D inan; ożenił się z panną Ekelt; mieli dwoje dzieci,— 
syna Bronisław a i córkę Emilję. A le tęsknota za krajem
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i praca  nadm ierna podkopała  ich siły i oboje um arli;— 
syn chow ał się we Francji, córka w W arszaw ie. B rat 
Ja n  też em igrow ał, p racow ał w  pap iern i i św ietne miał 
stanow isko, ale w olał skorzystać z amnestji; po kilku
nastu  latach do kraju powrócił.

N iestety, in teresa  matki chwiać się zaczęły. Pro- 
ku rato rja  dom agała się sp łat kapitału  w yem igrow anych 
braci, zaciągano długi, dom jeden  trzeba było sprzedać, 
potem  drugi; m atka m iała nadzieję uratow ać wieś, ale 
i tę sprzedać musiała. B rat odczuł te nieszczęścia, a że 
w ątłego zdrow ia by ł zaw sze, ciężko zaniem ógł i po 
długiej chorobie, rozstał się z nami. W  ow ym  czasie 
byłam  już narzeczoną m łodszego brata  m ego szw agra, 
pana Jana H euricha i w krótce też, mimo przejść sm ut
nych m ajątkow ych, żoną jego zostałam.

II.

Z  pamiętnika Teodory z f-teurichów K^iślańskiej.

W  czasie, od którego moje opow iadanie zaczynam, 
to je s t  w  r. 1860 m ieszkałyśm y przy ulicy W idok, w do
mu dziś opatrzonym  N r 5, a w ów czas 1575. Dom  zu
pełnie inną w tedy miał postać; był to dw orek partero 
w y z facjatką, długi, o kilkunastu oknach; na końcu do
piero była bram a, a raczej drew niane w rota, bezpo
średnio  do podw órka prow adzące, a wejście do miesz
kań było od strony  podw órza z kilku sieniami. Do na
szego m ieszkania p rzejść trzeb a  było p rzez całą długość 
podw órza do praw ej oficynki, k tó rą  przerobić kazała 
m atka już po kupieniu domu.

Kiedy sprow adziłyśm y się na W idok ulicę było nas 
kobiet sześć: babka nasza, Anna z G udatzów  Szw arco- 
wa, m atka nasza, Em ilja ze Szw arców  H eurichow a i,my



cztery, jej córki. N ajstarsza, dw udziestoletnia Emilja, 
osiem nastoletnia Julja, j a —liczyłam  wówczas lat szesna
ście—i najm łodsza H elenka—dziewięć. Była jeszcze i słu
żąca, A ntonina Bednarek, trochę pijaczka, ale bardzo do 
nas przyw iązana.

Dom frontow y zajmowali drobni lokatorzy, między 
innemi niejaki K raszew ski z żoną, garba ty  drukarz Kło- 
sowicz, najb liższa( sąsiadka—pani R ichter, k tórej okna 
w ychodziły na zagłębienie podw órza, tuż koło oficynki 
przez nas zajm owanej.

Kiedy mnie już pasow ano na dorosłą pannę, co w e
dług zw yczaju, przyjętego w naszej rodzinie, następo
w ało po odbytej konfirmacji (rodzina nasza je s t ew an
gelicką) m atka zabierała mnie wraz z siostram i na ze
b ran ia  do krew nych, gdzie dużo u talentow anych i uksz- 
tałconych zbierało się ludzi. Muzyka, śpiew , deklam a
cje w ypełniały  wieczory; odczytyw ano jakąś świeżo d ru 
kow aną książkę, u tw ór własny, lub coś z u tw orów  za
bronionych przez cenzurę. Dusze były rozpoetyzow ane, 
serca gorące.

W  tym to czasie, w takiem  usposobieniu, dow ie
działam  się od kuzynów  G ay, k tórych  nauczycielem  był 
znany później Kurzyna, że młodzież zrobiła m anifesta
cję na pogrzebie generałow ej Sowińskiej, k tó ra  na cm en
tarzu  kalw ińskim  pochow aną została; że śpiew ali pieśni 
patrjo tyczne i na pam iątkę rozerw ali w ieńce i suknię 
naw et. Kilka osób policja aresztow ała. M ówiono też, 
że potw orzyły  się różne kółka, zbierają się i radzą o w y
sw obodzeniu się z pod jarzm a i ucisku, a idea ta coraz 
szersze obejm uje koła, opanow yw a um ysły różnych 
w arstw  ludności "warszawskiej; że na prow incję roze
słano agitatorów ; że między nimi są tacy mówcy, jak  
student Szachowski, k tórzy potokiem  słów gorących, co 
jak  rozpalona lawa przez usta  im p łyną, budzą uśpioną 
miłość O jczyzny i chęć gorącą pow stania w jej obronie.

— 12 —
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W iele, byłybyśm y dały, aby mieć sposobność sły
szeć taką mowę, zobaczyć człow ieka. A le myśmy sp o 
sobności tej nie miały; coraz częściej tylko zbieraliśm y 
się u krew nych i znajom ych na w spólne czytania i śp ie
wy, z czego w ynikały dysputy, śmiechy i wrzaw a. Ale 
w śród  tej pustoty  m yśl zawsze w racała  do tego, co g łę
boko w  sercu kiełkow ać zaczynało; w tedy śmiech milkł, 
miejsce jego  głębokie zastępow ało  zam yślenie,—szepta
liśmy po cichu i projekty  snuli.

D nia 29 Listopada 1860 r., jako  w rocznicę rew o
lucji 1830 r. było nabożeństw o w kościele K arm elitów  
na Lesznie, wieczorem  zaś figurę M atki Boskiej, um ie
szczoną przed  kościołem , p rzystro jono  lampami i g ro 
m adka ludzi, na której czele byli dwaj uczniow ie szko
ły sztuk pięknych, N ow akowski i Paprocki—odśpiew ała 
kilka pieśni patrjotycznych. D ow iedziałyśm y się o tem 
dopiero nazaju trz od kuzyna Jana H euricha, k tóry  był 
kolegą N ow akow skiego i razem  z nim mieszkał.

W  dniu tym  urządziłyśm y sobie dom ową manife
stację:—w tym celu ułożyłyśm y na tacy stos drobnych 
d rew ienek  i zapalony w niosłyśm y do pokoju. W tedy, 
po w ypow iedzeniu oracji, k tóra kończyła się słowami: 
„giń książę!“ rzuciłyśm y na stos portrecik  księcia K on
stantego. W idząc to wuj Jan  Szw arce z krzykiem  p rzy 
skoczył, by w ydobyć z ognia portrecik , ale n iestety już 
głow ę zniszczyły płom ienie. W uj w yłajał nas za to, bo 
portrecik był bardzo podobny, ślicznie m alow any i sta
now ił Ayartościowy zabytek.

K uzynkow ie zawiadomili nas, że dnia 25 Lutego 
1861 r. mają się tłum y zgrom adzić na S tarem  Mieście 
i śpiewam i zam anifestow ać pam iątkę 30-letniej rocznicy 
bitw y pod G rochow em . W szakże to była nasza rodzin
na rocznica! wuj Jan  tam  w alczył i był ranny. U prosi
łyśm y matkę, aby z nami poszła. R ozgorączkow ane n a 
dzieją ujrzenia czegoś niezw ykłego, z jakiem ś uczuciem
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dumy, że i my do manifestacji należeć będziemy, bie
głyśm y K rakow skiem -Przedm ieściem  tak szybko, że matka 
zdążyć za nami nie mogła. A le że z W idok ulicy na 
S ta re  M iasto było dość daleko, a myśm y godziny ze
brania nie w iedziały dokładnie, przyszłyśm y zapóźno, bo 
ledwo w eszłyśm y w ulicę Ś^to Jańską, już szarża żan- 
darm ska w ulicę tę w padała. Św ist w ydobyw anych na 
kom endę pałaszy krew  zmroził w żyłach; ludzie z krzy
kiem rzucili się ku placow i Zygm unta falą i nas w tę 
stronę unosząc. W śród  popychania i zgiełku rozdzie
lono nas, ale m atka przystanęła na rogu  ulicy, pilnie 
zważając, abyśm y dalej nie poszły;— a kiedyśm y się r a 
zem znalazły, m atka nagliła do pow rotu , bo krzyki, jęki 
i szczęk pałaszy, dolatujące od strony  rynku, nic do
brego nie w różyły. Biegłyśm y więc z pow rotem  i przy 
dom u Malcza na K rakow skiem -Przedm ieściu spo tkałyś
my sotnię kozaków, biegnących w całym pędzie z pod- 
niesionemi nahajkam i na pomoc żandarmom .

W  śm iertelnej trw odze przebyłyśm y resztę dnia; 
dow iedziałyśm y się tylko, że pobito, poraniono, aresz
tow ano dużo ludzi. N azajutrz pobiegłyśm y dowiedzieć 
się, co się z kuzynam i dzieje. T rzech  z nich było ran 
nych lekko, ale uniknęli aresztow ania, w ydostaw szy się 
przez dom przechodni, należący do naszego wuja, Bel- 
kego, na ulicę P iw ną i w ielu m łodych ludzi tą drogą 
przeprow adzili. S tarann ie  trzeba było zachow yw ać w ta
jem nicy, gdy ktoś był ranny, bo gdy się policja dow ie
działa, zarządzała rew izję i aresztow ała.

Na jesien i 1860 r. p rzyjechał kuzyn nasz, Bronisław  
Szwarce, na stały  pobyt do kraju. Był on synem  b rata  
naszej matki, Józefa Szw arce, k tó ry  po rew olucji 1830 r. 
jako  kapitan  w ojsk polskich do Francji em igrow ał, oże
nił się z p. Ekelt, z k tó rą  był zaręczony jeszcze przed 
rew olucją, a która za nim na obczyznę podążyła. Miesz
kali w Dinan, w Bretanii; ale tęskno ta  za krajem tak
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podkopała ich zdrow ie, że oboje umarli, osierocając 14 
letn iego Bronisia i 6 -letnią Em ilkę. Broniś nauki p o 
b iera ł w Paryżu; jako  synow i em igranta, mimo, że był 
naturalizow anym  francuzem , przyjazd do Polski był 
wzbroniony; dopiero w 1860 r. jako  zdolnem u inżynie
row i w yrobiła mu w stęp  kom panja francuska, k tórej po
wierzono budow ę kolei D ynaburg-P etersburg .

Przyjechał więc jako w ybitnie piękny, dw udziesto
sześcioletni m łodzieniec i stale zam ieszkał w  Białym sto
ku, a co parę tygodni przyjeżdżał do W arszaw y; staw ał 
u wuja Jana, który w ów czas m ieszkał w naszym  domu 
na W idok ulicy, a p racow ał u fotografa B ayera. W uj 
nie bardzo  był kon ten t z tych wizyt, bo B roniś późno 
w noc do domu pow racał,—z „bibek" z kolegami, jak  
mówił i spać wujowi nie daw ał. Nam zaś w yda
wał się człowiekiem swojemi tylko spraw am i i p rzy
jem nościam i zajętym, innej zgoła sfery uczuć, tak, żeś
my nigdy o spraw ach, tak  gorąco nas obchodzących, w roz
mowie nie potrącały; natom iast szeroko rozpraw iało  się
o gram atyce, o czysto polskich w yrażeniach; spory  by 
w ały gorące; myśmy świeżo kończyły  pensję i niby 
pew ne byłyśm y sw oich dow odzeń, on się też zbić nie 
dawał, mimo że brak mu było w yrażeń polskich; mówił 
z francuzka, a często i po francuzku. P rześladow ałyś
my go, że jest zfrancuziały, on nas prześladow ał, żeś
my niemki, czego dow odem  m iało być nasze nazw isko, 
brzm iące z niem iecka, k tó re  kazał nam pisać „Hajrich". 
Z przyjem nością w racałyśm y do tych dysput i dumne 
byłyśm y z tak  ukształconego i pięknego kuzynka.

Po kilku m iesiącach Broniś nauczył się dobrze m ó
wić po polsku, a i nas już co innego  zajmowało; prze- 
m yśliwałyśm y, aby się też czemś przyczynić do pracy 
ogólnej, nieść ulgę tym, którzy za kraj drogi k rew  prze
lew ać będą.

Bo że się na straszne zanosiło rzeczy nie ulegało
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wątpliwości. G roza jakaś w isiała w pow ietrzu, na n ie
bie ukazała się kom eta, jako  zapow iedź nieszczęść. L u
dzie mówili: „koniec św iata będzie, wojna, m orow a za
raza“, — a ja  codziennie z naszego podw órka z trw ogą 
przypatryw ałam  się cudnem u zjawisku, k tó re , m ajesta
tycznie rozpostarłszy  ogon, stało na Niebie spokojne — 
jak  na urągow isko. G azety  pisały: „jedna z najw ięk
szych, dotąd widzianych, kom et“ a ja  myślałam: czy św iat 
jaki nieznany, czy wóz, na którym  zasiądzie „U ran ja“, 
czy też isto tn ie nieszczęść zapowiedź?

Jakoż nadszedł dzień 27 Lutego. P rzed  Zamkiem 
strzelano: raniono wielu, zabito  pięciu ludzi. P rzeraże
nie, w zburzenie było wielkie; delegacja, złożona z w y
bitniejszych w mieście osobistości, udała się do księcia 
G orczakow a, ów czesnego nam iestnika Król. Polskiego, 
z żądaniem , aby dał pozw olenie pochow ania ciał zab i
tych jaw nie. Książe pozwolił, może z obawy, że lud 
polski, religijny, czułby się dotkniętym —prześladow aniem  
w wierze; w szystkie sw e siły skierow ałby ku obronie 
tej w iary; trzeba więc było ukołysać w zburzenie i udało 
się to pozornie, M ówiono też, że w  chwili tej było 
w W arszaw ie tylko 6  tysięcy wojska i książę p o trze 
bow ał czasu, aby ściągnąć więcej; nie pożądane zatem 
byłyby rozruchy. G orczakow , pozw alając na pogrzeb, 
nie czynił żadnych zastrzeżeń, zatem  pogrzeb  5 poleg
łych odbył się z w ielką okazałością.

Mimo że to był dopiero 2 Marca, dzień był piękny, 
ciepły; tłum y zalegały  ulice, począw szy od kościoła Św. 
K rzyża, gdzie ciała były w ystaw ione, aż do Pow ązek. 
Cisza była i porządek  w zorow y, choć n ikt nie kom en
derow ał, n ik t n ie pilnował. Z  tłum ów  oczekujących 
u tw orzy ł się szpale r—środkiem  postępow ał kondukt ża
łobny. Polegli byli różnych wyznań, więc przed każdą 
z trum ien postępow ało duchow ieństw o tegoż wyznania. 
D uchow ieństw o katolickie, najliczniejsze, dalej prote-
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stanckie, kalw ińskie, dalej kahał żydowski, cechy z cho
rągw iam i, bractw a ze światłem- T rum ny na barkach 
nieśli delegaci, często się zmieniając. Całość rob iła  w ra 
żenie potężne—niezapom niane.

Po dniu 8  K w ietnia i now ych strzałach pod  Zam 
kiem, gdzie ofiar liczono do 2 0 0 , trw oga i rozpacz za
panow ały  w  mieście; zaczęto grom adzić się po kościo
łach, urządzano nabożeństw a, śpiew ano pieśni patrjo- 
tyczne, przyw dziano żałobę. Do urządzania nabożeństw  
ciągle nastręczały  się okazje: um arł Lelew el*) za g ra 
nicą; w krótce potem  książę Adam  Czartoryski, naczelnik 
rządu narodow ego  w 1831, r. człowiek wielce szano
wany. N abożeństw o za niego celebrow ał arcybiskup 
Fijałkow ski i sam zaintonow ał: „Boże coś Polskę". P ro 
cesja Bożego Ciała odbyła się z niezw ykłą w spaniało
ścią; łączyły się w szystkie w arstw y społeczeństw a w ar
szaw skiego; obrazów , chorągw i niesiono tak wiele, że 
nietylko bractw o, jak  to zw ykle ma miejsce, ale kto 
chciał, pom agał nieść obrazy. Od( Św. Jana do M oko
towa ciągnął tłum, śpiew ając w ekstazie. Duch religij
ny  odgryw a w ielką rolę w życiu ludu, jes t najpew niej
szym czynnikiem , wpływającym  na charakter, po tęgują
cym uczucia patrjo tyczne, T o też agitatorow ie zachę
cali do nabożeństw . Każda korporacja miała oddzielne 
nabożeństw o, rozdaw ano drukow ane zaproszenia, na k tó 
rych m alowane były O rzeł i Pogoń; urządzano kw esty 
i hojnie sypano pieniądze, często broszki, pierścionki 
i t. p. drobiazgi w artościow e. Policja przez szpary  pa
trzy ła  na to, nie broniąc;—ale kuzynkowie, a szczegól
niej lokatorka K raszew ska, k tó ra  nam przyniosła odezwy, 
p isane do narodu i różne fotografje, opowiadali, że re 
wizje odbyw ają się po dom ach, że śledzą i aresztują.

*) Znakomity historyk polski.
W spom nien ia .
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Pew nego  dnia K raszew ska przyniosła całą paczkę 
odezw , prosząc, abyśm y to ukryty, nie u siebie w m iesz
kaniu, ale radziła—na strychu, u  dorożkarza, gdzie tenże 
siano składał. T rudna  to była rzecz i bardzo niefor
tunnie obm yślana, ale na razie zgodziłyśm y się. U pa
trzyłyśm y chwilę w ieczorną, kiedy nikogo na podw órzu 
nie było i po drabinie dostałyśm y się na strych. K ra
szew ska szła przodem , za nią m y dwie, trzym ając się 
za ręce; sznurem  posuw ałyśm y się w ciemności, drżąc 
za każdym  szelestem ,—i tak ukryłyśm y w sianie papie
ry; było nas dlatego kilka osób, żeby nie jedna, to dru
ga papiery  znaleźć m o g ła ./ Lucia, k tó ra  czuwała na 
dole, z trw o g ąm as oczekiwała. Na drugi dzień jednak  
wyjęłyśm y z pod siana paczkę, bo schow anie okazało 
się niepraktycznem :—takie skradanie się i narażanie nie
w innego oburzało nas i postanow iłyśm y w ynaleźć inną 
kryjów kę, ale nie w tajem niczać w  to K raszew skiej, bo 
jakkolw iek ona dużo ludzi, jak  mówiła, znała i o wielu 
rzeczach nas objaśniała, nie ufałyśmy jej.

P rzed  Bronisiem Szw arce, k tó ry  coraz częściej 
w W arszaw ie byw ał, ukryć się nie mogłyśm y i poka
zało się, ku zobopólnem u zadowoleniu, że on po to do 

4  W arszaw y  przyjeżdża, aby się z tutejszym ruchem  łą 
czyć. Coraz też śmielej dawał nam polecenia, a kiedy 
się już na sta łe  do W arszaw y przeniósł i został człon
kiem C entralnego K om itetu N arodow ego, zaznajam iał nas 
z różnym i ludźmi. A  by ła  to  ow a garstka ludzi w ybit
nych, k tó ra  stanęła później na czele ruchu. B yw ał więc 
A gaton  G iller, G utry, Z. M iłkowski (Jeż), Janow ski, Bo
browski, O skar Aw eyde, Jarosław  D ąbrow ski, Rolscy, 
W asilew ski, Padlew ski, M aciejewski (Sew er), Karol Ma
jew ski, G odlew ski i w ielu innych *).

Jakże dum ne byłyśm y z poznania tych ludzi! z jaką

*) Zob. objaśnienia № 1.
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chciw ością i zachw ytem  słuchałyśm y ich mowy! W  na
szych oczach nie byli to ludzie zwykli, byli to bohate
row ie i kraju obrońcy. Cokolwiek już zarzucono, co
kolw iek historja, może i słusznie, zarzuci tym ludziom, 
że „krzewili złudzenia, m arzenia“ — to na ich i sw oją 
obronę pow iedzieć trzeba, że takiem i złudzeniam i ludz
kość żyła zawsze, a usposobienie do złudzeń, będące 
rodzajem  uszczęśliwienia, je s t dziełem  chwili odpow ied
niej, jes t stanem  duszy, jakim  tylko jakaś w yższa siła 
obdarzyć nas może, a nie nam ow y lub zew nętrzne oko
liczności; siła ta  w yw iera w pływ  mimowolny, budzi uśpio
nego ducha narodow ego.

W  owym czasie przecie widzieliśm y ludzi, którzy 
dawniej dbali tylko o użycie zdobytych dostatków  i nie 
zajm owali się zgoła spraw am i publicznemi; a potem  lu
dzie ci dawali z [siebie, co mogli, z całą gotow ością 
i w iarą gorącą, że służą Ojczyźnie. A tak  ju ż  w szyst
kich ożywiła w spólność myśli i uczuć, że nie potrzeba 
było rekom endacji i długiej znajomości; w ystarczało je d 
no spojrzenie w uczciw ą twarz, kilka uczciwych w y ra 
zów, aby zrozumieć, że się ma przed  sobą człowieka, 
oddanego spraw ie, żyjącego temiż nadziejam i, tem iż ide
ami. Dla nas idee te, potężniejąc, stały się potrzebą ży
cia jak  chleb, jak  oddychanie.

Jednakże widziałyśmy, że matka żyje w  niepokoju 
i trwodze; zerw ałyśm y w szystkie stosunki, nie chcąc n a 
rażać tych, co się narażać nie chcieli. Bywali u nas 
tylko ci, k tórzy pracow ali w spólnie. N iedostatek też 
w kradł się na nowo. Milunia, k tóra daw ała lekcje, p rze r
w ać je  m usiała. W uj Jan  daw ał nam  do retuszow ania 
fotograf je i nieźle *na tem zarabiałyśm y, ale że m ogłyś
my pracow ać tylko w godzinach, kiedy nikogo nie było, 
zarabiałyśm y mniej i cały zarobek pochłaniały  nadm ier
ne w ydatki, na bardzo skrom ne obiady i kolacje, ale 
przygotow yw ane dla w ielu osób.
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Broniś m ieszkał z początku w naszym  domu; ale, 
skoro działalność jego  i stosunki rozszerzać się zaczęły, 
nie chciał, aby w szystko w jednem  m iejscu zgrom adzo- 
nem było. Z resztą  było i bezpieczniej wów czas często 
zmieniać mieszkanie; przeniósł się do m ieszkającego 
w W arszaw ie Napoleona M ańkowskiego, w nuka jenera ła  
D ąbrow skiego, a sw ego kolegi ze Szkoły C entralnej w  P a
ryżu. Rów nie sym patycznych ludzi mało spotykałam ; 
cichy, nieśm iały, na bliższem poznaniu niezm iernie zy
skiwał. Codziennym  u nas będąc gościem  często i na 
obiedzie zostawał. Skrom nym  obiadem  zakłopotana mat
ka p rzepraszała go, a on z całą serdecznością zapew 
niał, że mu w szystko sm akuje, byle mu m atka nie b ro 
niła często przychodzić.

Broniś nocow ał u M ańkowskiego, ale punktem  ze
b rań  było nasze mieszkanie. K tokolw iek przyjechał z za
granicy czy z prowincji, najp ierw  do nas się zgłaszał. 
Z ebrania byw ały  coraz liczniejsze, a kryjów ka, k tó rą  na
zywałyśm y: „kram osobliw ości“ zaczęła się zapełniać róż- 
nemi, ukrycia potrzebującem i rzeczam i.

Były tam stosy „Regulam inu w ojskow ego“—odez
wy, dokum enty, a co najw ażniejsza — różne pieczęcie 
narodow e, najusilniej przez policję poszukiw ane.

N ietylko m atkę zaczęło to niepokoić.
Rozw ażniejsi ludzie zaczęli się obaw iać, że nas na

rażano bezw zględnie, że i my, tak m łode, nie dajem y 
dostatecznej gw arancji m ilczenia w  razie w ykrycia w szyst
kiego. Inni żądali przysięgi; niektórzy projektow ali usu
nąć część nagrom adzonych w „kram ie“ rzeczy; ale, że 
narazie nikt nie zgodził się wziąć tego  pod sw oją opie
kę, więc się pozostało, jak  było, i dalej w szyscy nieo
patrzn ie z naszego m łodzieńczego zapału korzystali. 
Iry tow ała też niektórych ciągła obecność 9-letniej H e
lenki. Ja, jako dużo starsza, wolałam  słuchać, co  się mówi 
i pisze, niżeli bawić się z nią. Póki siedziała cicho, nie
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zw racano uwagi; ale kiedy, nudząc się, sw oją uw agę 
w trąciła, Broniś z oburzeniem  wołał: „beszek politycz
ny! patrzcie ją! ruszaj do gram atyki!“ W tedy , na roz
kaz matki, musiałam iść z H elenką na piąterko, gdzie 
po parę godzin siedziałyśmy, ucząc się i czytając p o 
w iastki, lub w ychodziłyśm y na podw órko karmić u lu
bione kury H elenki i baw ić się z pieskiem. Czasem też 
m atka, obaw iając się, aby dziecko za dużo nie widziało, 
w ypraw iała H elenkę do lokatorów , k tórzy  mieli dzieci 
wiekiem odpow iednie; ale, że to byli niem cy, więc i to 
ustać musiało.

Dnia jednego przyszedł wuj Jan  i opowiadał, że 
rano  kozak przyszedł do fotografa B ayera z rozkazem , 
że księżna G orczakow a — „prosit gospodina B ayera, bo 
kniaź pom er“—jak  się w yraził wuj.

W ypadki następow ały  jed n e  po drugich; — rządy 
nam iestników  coraz to now e, zatem i now e obostrzenia 
lub złagodzenia. Po G orczakow ie nastąp ił Suchozanet, 
k tó ry  długi czas m ieszkał w domu ciotki G ay na G rzy
bowskiej ulicy;—człowiek stary , k tó ry  um iał się dobrze 
baw ić z nami i z pieskami, ale do rządów  nie zdatny 
już. To też w krótce został usunięty. M iejsce jego za
jął hrabia Lam bert, niby trochę liberał i w zględniejszy, 
i niby p ragnący  spokoju. Pozw olił na uroczyste pocho
w anie zw łok arcybiskupa Fijałkow skiego, pozw olił na 
obchodzenie rocznicy zgonu Kościuszki, ale prędko zmie
nił postępow anie, (bo całe jego rządy kilka tygodni trw ały) 
i kazał aresztow ać księży: O tto— ew angielickiego i W y 
szyńskiego—katolickiego; nałożył kontrybucję na kupców , 
k tó rzy  przy  uroczystościach  zam ykali sklepy,—w reszcie 
cichaczem z W arszaw y wyjechał. Pow ołano  do rządów  
ponow nie Suchozaneta. M anifestacje urządzano już w róż
nych stronach  kraju, korzystano  z każdej daty pam iąt
kowej. U nja L itw y z Polską obchodzoną była uroczy
ście w Aleksocie; tam  ofiar i aresztow ań  było wiele.
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Pow tórzenie tej uroczystości odbyło się w H orodle, msza 
odbyła się w polu, ponieważ w zbroniono gromadzić się 
po kościołach.

A le najw ięcej dotąd krzątano się w  W arszaw ie, 
organizacja coraz szersze przybierała rozm iary; ustano
wiono kom itet, k tó ry  nosił nazwę: „Komitet C entralny 
N arodow y“; ten ustanaw iał urzędy w W arszaw ie i na 
prowincji, a choć jeszcze w ów czas o term inie pow stania 
m owy nie było, grom adzono pieniądze, broń, odzież, w y
dano „Regulam in w ojskow y“ w erbow ano, agitow ano, 
by jaknajszersze utw orzyć koła, by w szystkie w arstw y 
narodu  zjednać i jednym  duchem  natchnąć, by się i wsie 
przyłączyły, a zacząć od uw łaszczenia chłopów. D yspu 
ty byw ały  gorące, spory  zażarte, a w tedy rozpacz ogar
niała tych, — co w nich udział brali; jedn i usuw ali się 
sami, innych usuw ano. Poznałyśm y w tedy  cały kw iat 
inteligencji z K rólestw a, L itw y, Galicji i Poznańskiego: 
duchow ieństw o, literatów , doktorów , artystów , oficerów, 
szlachtę, rzem ieślników . N asłuchałyśm y się rozpraw  go
rących, uczonych, dow cipnych i w esołych, bo w  chw i
lach w olnych od trosk urzędow ych i na dowcip się zdo
byw ano i na pieśń chóralną.

Matka w najw iększej obawie była w tedy, kiedy 
przychodzili księża, alumni lub oficerowie, bo to naj
więcej zw racało uw agę. Jeszcze z początku roku 1862 
Jarosław  D ąbrow ski przyprow adził kilku oficerów; byli 
to polacy w ruskiej służbie, byli i rosjanie, między nimi 
najczynniejszy oficer Potiebnia. Dowodzili oni, z naj
w iększym  zapałem  D ąbrow ski, że w  razie pow stania 
żołnierzy zjednają z łatw ością, tyle jes t w nich sympa- 
tji dla Polaków , tyle mają zaufania do oficerów. Matka 
przekonać się nie dała, nie w ierzyła w przyjaźń moskali 
i p rosiła  Bronisia, aby oni do nas nie przychodzili. My, 
młodzi, byliśm y innego zdania; kiedy czasem  śpiew ali po 
rusku, w  tym  śpiew ie czasem i w esołym  brzm iała nuta
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jak ie jś tęskno ty  i rozpacznej skargi, aż dreszcz przechodził 
i na płacz się zbierało, i mimo woli dla tego w rogiego, 
a też nieszczęśliw ego narodu, budziło się współczucie.

Przynoszono nam książki, świeżo w yszłe z druku, 
broszury; w szelkie wiadomości do nas najpierw ej p rzy
chodziły, a my, obcując z ludźmi niepospolitego ukształ- 
cenia i ducha, kształciłyśm y się, nabierały  inteligencji, 
tak, że oceniając w  nas te  przym ioty zaczęto nam po 
w ierzać najryzykow niejsze polecenia, najtajniejsze m is
je ,—ufano nam. N ieustraszona odw aga, czy ta  n iefra
sobliwość, nieśw iadom ość niebezpieczeństw a, w łaściw a 
tylko m łodości, a nadew szystko cudowna opieka Boska 
spraw iły, żeśm y z najtrudniejszego położenia w ycho
dziły cało, nie skom prom itow aw szy, nie naraziw szy nig
dy nikogo. Nie wiązałyśm y się z żadnem i kółkam i, sto
w arzyszeniam i; niosłyśm y tylko pom oc i usługę tym, 
którzy, dla sp raw y pracując, pomocy i opieki potrzebow ali.

Szczególniej z kobiecem i kółkam i byłyśm y z da
leka, nie pozwolono nam łączyć się z niemi. Miałyśmy 
kółko znajom ych kobiet, w spólnie z nami pracujących, 
kółko w ypróbow ane w  przyjaźni, uczciwości i odwadze, 
w ierzyłyśm y sobie bezw zględnie, nazywałyśm y się k ró t
ko „kumy". Poznałyśm y się w  różnych okolicznościach. 
Jedną z nich, starszą wiekiem, nazyw ałyśm y matką; była 
nauczycielką u p. K rupeckich, niby francuzka z nazw i
ska Emilja Bonfils, ale duszą polka. Panna A ugusta 
Toeplitz, jak  ją  nazyw ano w rodzinie „najszlachetniej
sza z dziewic w  Izrae lu“, żydów ka, posiadała  też i naj
szlachetniejsze zasady chrześcijańskie; A leksandra K ar
w ow ska—tę ty lko sercem  odczuć można, bo wielką mi
łością kraju i ludzi tchnie cała jej istota. Śliczna W anda 
U m ińska i jej siostra  Jadw iga W olska , T eodozja Dzię- 
gielew ska i W anda  Stetk iew iczow a, też jak  Um ińska 
m łode mężatki, i kilka innych, a w szystkie obdarzone 
wielkiemi i cennem i zaletami serca i umysłu.
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Jak następow ały  w ypadki podług dat, tyle razy  
przez ludzi, bliżej św iadom ych tych rzeczy, było już 
opisyw ane, że ja  w spom inać o nich będę o tyle, o ile 
nas samych dotyczyły.

Do dom u drogiej matki naszej jak  do rodzinnego 
przychodzili ludzie zmęczeni, głodni, często obdarci, 
niepew ni, czy ju tro  jeszcze będą mogli nazwać się 
wolnym i, a każdy znalazł opiekę i pomoc i czuł się 
bezpiecznym . Tych, k tórzy obawiali się nocować w sw o- 
jem  m ieszkaniu lub mieszkania wcale nie mieli, trzeba 
było lokow ać gdzieś bezpiecznie. Kogo poszukiwano, 
m usiał być w ypraw ionym  z m iasta chwilowo, lub w y
praw ionym  zagranicę. U łatw ienia pod tym względem 
były  duże; były  blankiety pasportow e, klucze od wielu 
m ieszkań pustych, w których były  ubrania, gdy się 
kto przebrać musiał, były codzień konie, pow óz lub 
wóz na żądanie.

Ekw ipaży dostarczała pani Frydlein, k tóra miała 
pow ozy do w ynajęcia na K rakow skim  Przedm ieściu; 
zacna kobieta nigdy nie odm ówiła, nigdy nie skrzy
wiła się, gdy od niej tego żądano. Z rów ną go to 
w ością dawali pow óz pp. Krupeccy. P rzy  takich środ 
kach często udaw ało  się uratow ać kogoś, a jeżeli w pa
dał w  ręce policji, to przez w łasną nieostrożność, bądz 
dlatego, że go p rzestrzedz  nie można było, mimo szu
kania  po całem mieście. N ieraz po całodziennem  b ie
ganiu w racałyśm y do dom u i tu  dow iadyw ałyśm y się, 
że ten  i ów aresztow any. Mimo serdecznego żalu i roz
paczy, kiedy kto ubył, było i dziwne osw ojenie się, czy 
zrezygnow anie; m ówiono poprostu: „zasypał s ię“, lub 
„zasypany“. Ze śm iercią też oswoili się nieszczęśliw i 
do pew nego  stopnia; jeżeli ktoś ze spiskow ych drug ie
mu w yrządził p rzysługę, to tam ten mówił, dziękując: 
„niech ci to Bóg szubienicą w ynagrodzi“.

Z przyjazdem  W . Księcia K onstantego obiecyw ano
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sobie, że względniej będzie; ale kiedy zaraz pierw szego 
dnia jego  pobytu  w  W arszaw ie w  Lipcu 1862 r. u rzą 
dzono zamach na jego życie, aresztow ania, rew izje były 
na porządku dziennym. Coraz to ktoś ubył z grom adki 
znajom ych; żyłyśm y też jak  na wulkanie. Zwłaszcza, 
iż w naszym  domu m ieściła się tajna d rukarn ia—gdzie 
drukow ano pism o zakazane p. t. „R uch“ a w  drugim  
m ieszkaniu funkcjonow ał tajny zakład fotograficzny. 
M atka była w  śm iertelnej trw odze o Bronisia i o nas; 
nieraz po kilka godzin byłyśm y poza domem, spełnia
jąc pow ierzone nam polecenia; wieczorem  dopiero zda
w ałyśm y spraw ę ze w szystkiego i odbierały  polecenia 
na dzień następny. Czasem  wolałyśm y oszczędzić matce 
n iepokoju  i dow iadyw ała się po spełnionym  fakcie.

T ak  np. pew nego wieczora ktoś p rzyszed ł z wia
domością, że mają robić rew izję  po kościołach i że ze 
Św . K rzyża trzeba usunąć znajdujące się tam  papiery; 
a musi to zrobić w praw nie ktoś, na kogoby najmniej 
paść m ogło podejrzenie. W szystk ie  oczy zw róciły się 
ku mnie. Czyjaż, jak  nie moja niepozorna, drobna fi
gurka, mniej może budzić podejrzenia? Nie wahałam  się 
ani chwili, gorąco tylko B oga prosiłam  o pomoc.

O 7-ej rano  w eszłam  spokojnie przez podw órze, do
tykające kościoła od S-to Krzyskiej ulicy i część papierów  
wyniosłam ; należało w rócić po resztę. T ow arzyszyła  mi, 
jak  zw ykle przy trudnych  w ypraw ach, panna Karoli i po
wóz państw a K rupeckich z wiernym  i serdecznie nam 
oddanym  stangretem  M ichałkiem. Um ieściwśzy p ierw 
szą paczkę w m iejscu bezpiecznem  pow racam y i zasta
jem y dom otoczony policją. B iegniem y od strony  koś
cioła—tam jeszcze otw arte — niem a chwili do stracenia; 
zostawiam  p. K. w  powozie w dość znacznej odległości, 
sam a idę śmiało. Kościół praw ie pusty, kilkanaście led
wo osób modli się żarliwie. Dopadam  do zakrystji, szyb
ko schodzim y do piwnic, ukryw am  pod suknią papiery ,



drżę cała z pośpiechu i w zruszenia. K toś daje znać, że 
w ojsko w eszło do kościoła. Ja  jed n ak  wychodzę. P o 
przedzają mnie księża ze mszą, za nami tak zw any brat 
Antoni, k tó ry  krzyżem  pada u wejścia do zakrystji. Żoł
nierze sto ją przy  drzw iach.

Idę wolno, przyklękając przed  ołtarzami i żegna
jąc  się pobożnie. Na szczęście ludzi jes t jeszcze g ro 
madka, więc na mnie nie zw racają uw agi i szczęśliwie 
wychodzę na balkon. U stóp  schodów  widzę też kilku 
z policji; w idocznie czekają na starszyznę, aby rew i
zję rozpocząć. Jest ich dwie grupy, rozm aw iają ge
stykulując. Zawahałam  się chwilę, w  którą pójść stro 
nę, czy między nich, czy w drugą stronę ulicy, gdzie 
tylko kilku stoi policjantów  i, oczy wzniósłszy ku sto 
jącej figurze C hrystusa: „prow adź mnie, Jezu!“ w estch
nęłam; i widzę rękę Boską w tę stronę w yciągniętą, 
gdzie starszyzna stoi; to więc moja droga i śmiało już  
zstępuję ze schodów  i w  pośrodku stojącej p rzecho
dzę grom ady. W  uszach mi szumi, „ byle mnie tylko siły 
nie zaw iodły—odwagi! byle jeszcze przejść przez ulicę, 
a nie zw rócić uw agi pośpiechem “. Już jestem  u celu! 
W  pow ozie półżyw a czeka na mnie p. Karoli, pomaga 
mi w siąść i w idzi, że blednę i m dleję—więc woła:

— Michałku! na Boga, leć, cq koń wyskoczy!
Ciałem  mnie swojem podpiera, słowami cuci. Minę

liśmy kościół, jużeśm y bezpieczni. Bogu niech będą dzięki!
Czekający na mnie w domu straszną przeżyli g o 

dzinę. A tyle nas godzin czekało innych, straszniejszych. 
Rewizje odbyw ały się coraz częstsze; widać, że byli 
tacy ludzie, k tórzy zdradzali, lub tacy, którzy za pie
niądze donosy robili. Zaniepokojona tem m atka często 
budziła się w  nocy, nasłuchując.

P rzed  samem Bożem Narodzeniem, w dzień przed 
wigilją, zebranie było niezw ykle liczne; przyjechali: Gou- 
try , M iłkowski (Jeż), kilku kom isarzy w ojewódzkich, Ma
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ciejowski (Sewer), W asilew ski, Padlew ski, P io trow 
ski... ach! tylu, ludzi niepospolitych, szlachetnie m yślą
cych, którzy z taką gotow ością swoje młode życie O j
czyźnie nieśli w ofierze! nazw isk ich nie wymieniam, bo 
m ożebym  nie spam iętała, ale ze czcią głęboką i łzą 
szczerą chwile te wspominam. Późno w ieczorem  p rze 
ciągnęło się to zebranie; widać dużo spraw  mieli do 
om ówienia, a matka, choć um ierała ze strachu, p rze ry 
wać nie śmiała. D opiero  B roniś? p rzez  nią uproszony, 
dowcipem  do rozejścia się zachęcał:

— Sam ow ar nie studnia, herbata  nie w oda, idźcie 
do stu  djabłów, pani H eurich szkoda—w ołał, a oni w ie
dzieli, co rozumieć przez to.

K iedy się rozeszli, m atka kazała robić porządek  
w m ieszkaniu, bo w  dzień nie m ożna było tego  robić. 
Najęta do pomocy służącej kob ieta  myła podłogi na pią- 
terku, gdzie m iałyśm y pokój sypialny i kuchnię; dla nas 
zniesiono pościel na dół, abyśm y n ie były w  wilgoci.

Nie spałyśm y jeszcze i św iatło paliło się i na dole 
i na górze. Naraz słyszym y, że ktoś dzw oni i stuka do 
bram y i jednocześnie ktoś z lokatorów  zapukał w okien
nicę i woła: „dom otoczony policją!“ Gasim y więc szyb
ko św iatło i nasłuchujem y; słyszym y, że bram ę otw ie
rają; słyszym y kroki wielu naraz ludzi; nie ma w ątp li
wości, że to rewizja, bo już  dobijają się i do drzw i na
szych. Nie odzyw am y się chwilę długą, ale gorączko
wo uprzątam y, chowam y do skrytki, k tó ra  sobie co p rzy 
pomni, chodzim y boso, po ciemku. Ale że stukają co
raz gw ałtow niej, grożąc w yw aleniem  drzwi, otw orzyć 
nareszcie trzeba. T u szybko jak  błyskaw ica przychodzi 
nam  na myśl: nie dam y ruszyć „kram u!“: stawiam y, co 
było, prochu, w  samym  otw orze—pęk słomy, (którym  słu
żąca siennik napchać sobie miała) ja biorę do kieszeni 
zapałki; ogień, pow stały  z zapalonej słomy, obejmie proc!* 
i w szystko obróci w  perzynę! tffYPOZ^'■'2 -* .



Na dole tymczasem  dobijano się gw ałtow nie. Z bie
głyśm y ze schodów, a matka, udając, że ze snu oprzy
tomnieć nie może, zaczęła drzwi otw ierać. W eszli, za
palili św iatło i rozpoczęła się rew izja, najpierw  w dwóch 
pokojach na dole.

Matka, bardzo blada, podała klucze; otw ierano szafy, 
komody. W  sionce sta ły  dw ie szafy i ztąd też prow adziły  
drzw i do spiżarni, k tóre rów nież otworzono'; dwóch żan
darm ów  tu  zostało, z nimi Lucia. W  pierw szym  pokoju 
oprócz stołu, kanapy i k rzese ł było tylko biurko ojca 
w ysokie z szufladami; tu  został oficer, ja  i żandarm  przy 
drzw iach. O ficer p rosił o klucze — podałam . O tw orzył 
górną część biurka, odkłada kartki, które mu się podej- 
rzanem i wydają, ja  modlę się cicho i drżę, co będzie, 
jak o tw orzy jedną z dolnych szuflad. W  drugim po 
koju, k tó ry  nam  za salon służył, więcej jest mebli, w zbu
dzających podejrzenie; są dwie komody, stoliki z szufla
dami i t. p.; tam  udał się kom isarz. Nieład tam  duży, 
na podłodze rozłożone posłania, H elenka głośno płacze; 
je s t  tam i m atka i Milunia.

N araz z tam tego to pokoju ktoś woła stojącego 
przy drzwiach żandarm a, i w tej w łaśnie chwili oficer 
o tw iera dolną szufladę biurka. Jeden  rzut oka w ystar
cza mu, aby się upew nił, że je s t  napełnioną świeżo wy- 
drukow anem i num eram i „R uchu“. Szybko przym yka 
szufladę i klucz mi oddaje. Spojrzałam  na niego z gorą
cem pragnieniem , aby z oczu moich całą wdzięczność 
wyczytał. Nie rew idow ał już więcej, przyw ołał żandar
ma, podnieśli poduszki u sofy, ale już nic nie znaleźli.

Po chwili w szedł kom isarz, zapytał, czy wszystko 
przejrzane, a na potw ierdzającą odpow iedź skierow ał 
się na  piąterko. Pokój sypialny, w którym  sta ły  łóżka 
bez pościeli i trochę innych mebli, oraz kuchenka, 
w  której, drżące ze strachu, sta ły  służąca i w ynajęta 
baba, nie przedstaw iały nic interesującego. W tedy ko

— 28 —
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misarz zawiadom ił matkę, że je s t denuncjacja, jakoby 
w dom u naszym m ieściła się drukarnia pisma rew olucyj
nego „R uch“, prosi zatem matkę, aby mu tow arzyszyła 
p rzy  rew idow aniu całego domu i daw ała objaśnienia. 
Mieli już schodzić ze schodów , kiedy jeden  z żandar
mów otw iera drzwi od kom órki i mówi: „zdieś jeszczo“.

W eszli. Za nimi wślizgnęłam  się i ja, stanęłam  
p rzy  słomie; zęby szczękały mi jak w  febrze, nie zdolna 
byłam przem ów ić słow a, a jednak  zdecydow ana. .Żan
darm  szybko odstaw iał kubełki i stołki, um yślnie tam 
nagrom adzone, drugi w drapał się na strych, ponad ko
m órką będący—ale w idać rew idow anie zarzuconej g ra 
tami kom órki wydało się kom isarzow i n iepotrzebną s tra tą  
czasu, bo zakom enderow ał, by szli za nim. Matkę puścili 
przodem , by ich po m ieszkaniach lokatorów  wodziła, 
nas zostaw ili w domu pod strażą. W idziałyśm y oknem, 
jak  w prost skierow ali się ku sieni, prow adzącej do m iesz
kania lokatora Kłosowicza, gdzie znajdow ała się d ru k ar
nia. K om isarz kartkę trzym ał w ręku, na której m usiał 
być plan domu; dlatego tak się dobrze orjentow ał, a nas 
to upew niło, że denuncjantem  m usiał być ktoś m iejsco
w y—ale kto?

Po godzinie może pow rócili wszyscy. Komisarz 
oznajmił, że m atka i służąca muszą iść z nimi. Z roz
paczą czepiałyśm y się rąk  i nóg m atki—ach! ona jedna  
za w szystko odpokutuje, ona jedna! .M atka blada była, 
ale dziw nie spokojna.

— Ja  o niczem nie wiem — pow tarzała nam —i wy 
nie wiecie.

Pożegnanie było straszne; m atkę w ydarto  nam p rze
mocą i drzw i zamknięto; straż pozostaw iono na podw ó
rzu. P rzytulone do szyby widziałyśmy matkę, idącą wzdłuż 
podw órza, otoczoną żandarm am i; za nią postępow ała słu 
żąca i K łosow icz, w kajdanach, nędznie ubrany, m aleńki 
garbusek.
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III.

Z  pamiętnika Emilji JHeurichowej.

Kiedy zeszliśmy na dół, oberpolicm ajster Sengbusz 
odezw ał się do mnie:

— O trzym aliśm y wiadomość, że w dom u pani 
mieszka drukarz Kłosowicz, k tóry  drukuje w zbronione 
pismo „Ruch".

— P raw d a  — odpow iedziałam —Kłosowicz mieszka, 
ale nie drukarz; ten  pracuje w fabryce obić papierow ych.

— No, da się to widzieć.
I poszli wszyscy, prosząc, abym im przew odniczyła. 

Zaraz na dole, w  środkow ej sieni, był m ały pokoik, za
ję ty  przez studenta, k tó ry  fabrykow ał w zbronione foto- 
grafje; nie weszli tam jednak, a byliby oprócz właści
ciela w iele osobliw ości znaleźli. S tuden ta  ow ego K ra
szew ska tylkp znała i fotografie, przez niego robione, 
w  kurs puszczała. K łosowiczow i też ona czcionki ukła
dać pom agała i „R uch“ roznosiła.

W eszliśm y na schody; po praw ej ręce, barjerką 
od schodów  oddzielona sionka prow adziła do drzwi 
brata mego. Jakże ja  gorąco i teraz i później Bogu 
dziękowałam, że mój dobry, ukochany brat o niczem 
nie wiedział, nie był ani przez nas ani przez Broni
sława wtajem niczony; m ógł śmiało o swej nieśw iado
mości świadczyć. Na zapytanie, kto tu  mieszka, objaś
niłam, że mój brat, Jan  Szw arce, k tó ry  pracuje u foto
grafa B ayera, i poszliśm y dalej. P ierw sze drzw i na 
lewo prow adziły do m ieszkania K łosowicza. Z astu 
kali — Kłosowicz otw orzył zaraz, zapalił światło, a ja, 
szalenie zmęczona, zziębnięta, gdyż tylko chustką o tu
lona byłam, usiadłam  na najpierw szem  krześle, jak ie  
mi w oczy wpadło; i oni i ja  poczęliśmy się rozglądać.
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Prócz ubogich sprzętów , na dw óch krzesłach, zesta
wionych do siebie, leżał stos zielonkow atego papieru , 
p rzeznaczonego do drukow ania „R uchu“, a chociaż m a
szyny drukarskiej w  tym  pokoju n ie było, jako  corpus 
delicti był pap ier i w  piecu w yraźne szczątki drukow a
nego, w zbronionego pism a. S tali chwilę m edytując, gdy 
kom isarz D zierżanow ski odezw ał się:

— Szkoda czasu tracić; przecież panow ie wiecie, 
co opiew a denuncjacja: że do pokoju, gdzie znajduje 
się drukarn ia  i robota się odbyw a, prow adzą drugie 
drzw i, z ko ry tarza  na lewo; obok zam ku je s t  w yw ier
cona dziurka, a nad futryną znajduje się klucz.

W szystko, co mówił, zostało w ykonane i natych
m iast i ja  i K łosow icz znaleźliśm y się p rzy  drzw iach 
drugich. Zapalono świecę; p ierw szy  pokój był pusty  — 
w drugim  na środku stała  ręczna m aszyna drukarska. 
Rozkazano Kłosow iczow i zabrać się do roboty, a że 
w idocznie p rzed  chwilą K łosow icz był odbijaniem pism a 
zajęty, w szystko więc było gotow e. Zakręcił tylko kor
bą  i podaw ał odbitkę jedną  po drugiej. K ażdy z tych 
panów  brał arkusze do ręki, a Sengbusz przyw ołał 
policjanta i rozkazał jeden  num er zawieźć księciu na
m iestnikow i. Zbolała, strudzona, w braku krzesła usiadłam 
na pace, stojącej pod ścianą—w tedy p rzystąp ił do mnie 
kom isarz D zierżanow ski i mówi:

— Może zechcesz pani utrzym yw ać i teraz jeszcze 
żeś o niczem nie wiedziała, kiedy znaleziono drukarn ię  
w  pustem  m ieszkaniu, od k tórego  klucz pow inien  się 
u niej znajdow ać?

— T ak  — rzekłam  — m ogę to samo pow tórzyć: nic 
nie wiedziałam, dopiero w tej chwili się dow iaduję.

— Ale jakim  sposobem  u ciebie się ten klucz znajdo
w a ł?— zw rócił się kom isarz z zapytaniem  do Kłosowicza.

A le ja nie dopuściłam  K łosow icza do odpowiedzi 
i rzekłam:
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— P rzed  kilku tygodniam i pokoiki te, które były 
puste, obejrzała jakaś pani średnich lat; m ianow ała się 
w dow ą, pochodzącą z prowincji, zgodziła się na cenę, 
dała mi zadatku  2 rb. N azajutrz zajechała fura i w obec
ności tej pani złożono do m ieszkania parę  pak, a po
niew aż w parę  dni dopiero resztę rzeczy sprow adzić 
miała, klucze wzięła ze sobą. Jakim  zaś sposobem  klucz 
znalazł się u K łosowicza, niech on sam  odpowie.

W  tej chwili w padł M uchanów, rozprom ieniony, 
rozradow any; ściskał ręce Sengbuszow i, na k tórego  roz
kaz K łosow icz jeszcze kilka num erów  miał w ydrukow ać. 
A le zanim zab ra ł się do tej roboty, D zierżanow ski przy
w ołał S łow ikow skiego i szepnął mu coś na ucho. S ło 
wikow ski w ybiegł—Kłosowicz drukow ał. Kiedy S łow i
kow ski w rócił, rzekł do komisarza:

— Słychać doskonale.
Komisarz zbliżył się do mnie i pyta:
— Czy naw et łoskotu , jak i czyni m aszyna, a k tó ry  

w  m ieszkaniu pani doskonale się rozlega, nie słyszałaś 
pani i nie zapragnęłaś się dowiedzieć, co się dzieje 
w  pustym  lokalu?

— Może i słyszałam  jak iś łoskot, ale przypusz
czałam, że pochodzi z sąsiedniego dom u, ścianą od
dzielonego.

Przez ten  czas robiono też rew izję u K raszew skich, 
ale bardzo um iarkowanie, gdyż ona leżała w łóżku; 
w łaśnie tegoż w ieczoru P an  Bóg dał im upragnionego 
synka; a byliby coś znaleźli, bo, jak mi sama później 
mówiła, z jakie 1 0  sz tuk  różnej broni pod m ateracem  
w jej łóżku ukry te  były. Kazano ubrać  się Kłosowiczo-, 
wi, a kiedy wyszedł, przystąpił do mnie i wręczając 15 
rubli, rzekł:

— W inienem  za kom orne, p ragnę uiścić się.
Uścisnęłam  rękę poczciw ca i odsunęłam  pieniądze,

mówiąc:
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— Schow aj pan te pieniądze, później mi zw rócisz; 
teraz  m ogą się panu przydać.

K iedyśm y wrócili do m ego m ieszkania, rew izja tam 
już ukończona była. Kom isarz kazał mi się ubrać i za
wiadomił, że ma rozkaz aresztow ania  mnie, a gdy có r
ki uderzyły  w  płacz, nie chcąc mnie puścić, u spokaja ł 
je, że to rozkaz chwilowy: w ytłom aczę się i pow rócę. 
Pożegnałam  się więc z córkam i i w yszłam  w tow arzy 
stw ie Słow ikow skiego, k tó ry  mnie miał odprow adzić do 
cyrkułu na Nowym Świecie. S łow ikow ski szedł naprzód, 
ja  za nim. W  drodze przyszła mi m yśl przejrzenia  kie
szeni, czy czasem nie w łożyłam  do niej listu pani F ra n 
kowskiej, k tó ra  tego w łaśnie dnia pisała do mnie, w y
nurzając jaknajserdeczniejsze podziękow anie za opiekę 
i przychylność, okazyw aną jej synom, przyczem  dołącza 
dla każdej z córek moich jakąś  bagatelkę, dla mnie pa
rę  sztuk drobiu i zw ierzyny, uprzejm ie prosząc o p rzy
jęcie. Isto tn ie w kieszeni miałam ów  list już bez ko
perty; wyjęłam  go, zgniotłam  ręką i, kiedyśm y przecho
dzili przez środek  ulicy, gdzie śnieg leżał na jakie dwa 
łokcie, rzuciłam nieznacznie, nogą pod śnieg wsunęłam .

Kiedy doszłam  do cyrkułu ,'w prow adzono m nie do 
kancelarji, gdzie już na mnie oczekiwał kom isarz D zier
żanowski, z piórem  w ręku  i przygotow anym  papierem  
do spisania m ego zeznania. O bejrzał się po kancelarji, 
jakby  się chcąc przekonać, czy niem a nikogo i rzek ł 
do mnie:

— Radzę pani po p rzyjacielsku  pow iedzeć praw dę, 
co pani wiesz: to jedno  zdoła panią ocalić.

— Ja  też tego  zdania jestem  i tak uczynię.
I rozpoczęło się badanie. Jak  się nazyw am ?—Emilja 

Heurich. Ile mam lat? — 44. Gdzie się rodziłam ? od jak  
daw na ten  dom do mnie należy? ilu  lokatorów ? kto u nas 
byw a?—Praw ie że nikt, prócz in te resan tów  w spraw ach 
dom owych.

W spom nien ia . 3
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— M usiałaś pani czytać rozporządzenie, obow iązu
jące właścicieli dom ów do składania wizyt lokatorom 
i zawiadam iania, gdy ma się podejrzenie.

— Nie chciałam być n a trę tn ą  moim lokatorom, 
w podejrzeniu  nie miałam nikogo.

Jeszcze badanie nie b 3 ł̂o skończone, gdy wszedł 
policjant z doniesieniem , że K -----ski przyszedł. K o
m isarz spojrzał na mnie badawczo, ja zbladłam, ścier
płam z w rażenia. T o  on, ten  ło tr, ten  zdrajca nas w y
dał, te raz  przychodzi po zapłatę... D ozorca w yraźnie 
mówił: przyszedł, a nie przyprow adzono go. I tak było 
rzeczyw iście. Z aprow adzono mnie do sąsiedniego po
koju, gdzie przesiedziałam  do rana, trapiona myślą nie
o tem, co mnie czeka, ale nad losem moich biednych 
córek. Co ich czeka? Czy ponow ią rewizję? Jak sobie 
radzić będą? Choć dzielne i odw ażne, lecz takie m ło
dziutkie!

S łużącą moją aresztow ano w raz ze mną; trzy
mano ją  na m rozie do rana na podw órzu ratuszow em , 
potem  osadzono ze złodziejkami, a kiedy je  prosiła
o miejsce przy  piecu, by się ogrzać mogła, urągały  jej, 
że nowicjuszka, a już ćtice się jej być na pierwszem  
miejscu. A le jak  objaśniła, że za politykę uw ięzioną zo
sta ła  i że ją  noc całą na m rozie trzym ano, ogrzały ją, 
nakarm iły, każda niosła, co miała w zapasie. Siedziała 
parę tygodni, tłom aczyła się dobrze, odpow iadając upar
cie z głupia frant:

— Ania nic nie wie, nic nie wie; ja  tylko do mia
sta i z konew ką po wodę chodzący!

Nic więcej w ydobyć z niej nie mogli. Spajana  
wódką, naw et i w tedy nie w ydała nikogo i później 
jeszcze, w ypuszczona już na wolność, święcie dotrzy
mała tajemnicy.

W racam  do opow iadania o dalszym  losie moim.
Do jedenaste j rano  pozostaw ałam  w owym pokoju,
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jak się w yraził kom isarz, przeznaczonym  dla po rządn iej
szych aresz tan tów  i, nie o trzym aw szy naw et szklanki 
herbaty , jakby  ludzkość nakazyw ała, zaw iezioną zosta
łam do ratusza, a nie do domu, jak  mię durzył kom isarz. 
W ysiedliśm y przed głów ną bram ą i weszli na schody 
piew szej zaraz sieni. Policjant w prow adził mnie do po
koju, gdzie zasiadał tak zw any kom isarz od złodziei, 
osobistość o bardzo nieprzyjem nej pow ierzchow ności; 
kiedym  na zapytanie jego , kto jestem , odpowiedziała, 
żem właścicielką domu i z jakich pow odów  aresztow a
na, nie zmienił p rzykrego  w yrazu  tw arzy, ani słów 
ostrych i tak stojący badał. W końcu wyrzekł:

— Może pani odejść.
Policjant zaprow adził mnie do sąsiedniej izby. Było 

już ciemno praw ie; przeprow adzano więźnia korytarzem , 
a dozorca, któpy mnie przyprow adził, zaczepił jednego 
z prow adzących więźnia i zaczął z nim rozm awiać, za
pytując:

— No i cóż?
— G arbus trzym a się dzielnie.
Obiecywali mu wolność, stosy złota, potem  g ro 

żono karą  i chłostą, aby w yznał praw dę, w skazał tych, 
co mu kazali „R uch“ drukow ać, a on na to odpow ie
dział: „nic więcej nie mam do pow iedzenia, jak  to, co 
zeznałem “. Co za szlachetna dusza, pom yślałam , w  tem  
biednem, ubogiem  ciele!

Za chwilę w szedł policjant, niosąc jakiś papier, za
pew ne mnie się tyczący, zaprow adził znów  do pokoju, 
zajm owanego przez kom isarza; przyw ołano in tenden ta  
więzień ratuszow ych pana M azurowskiego, męża znanej 
aktorki, do którego odezw ał się komisarz:

— Proszę um ieścić tę panią w jakiej porządniejszej celi.
I poszliśmy przez różne schody, przejścia, w dłu-

g; bardzo kory tarz, gdzie po jednej i drugiej stronie 
były  drzwi.
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Był wieczór i cisza zupełna, jakgdyby  za tymi 
drzwiami nikt się nie znajdował. Jedne z tych drzwi 
o tw orzył dozorca, a in tenden t wyrzekł: „tu pani prze
nocu je“, i puszczono mnie do zupełnie ciemnej stancji, 
drzw i zaryglow ano; stałam, nie wiedząc, gdzie się obró
cić, gdy usłyszałam  głos, w ychodzący z kąta:

— Kto tu  wszedł, coś za jedna.
Musiałam odpow iedzieć—i jakaś osoba zerw ała się 

z miejsca, odszukała mnie omacjriem.
— Podaj mi pani rękę, ciemno, nie trafi pani do 

łóżka, a tu św iatła nie w olno palić; dobrze, że tu  panią 
osadzili, że jestem  samą.

Usiadłam  na łóżku; nie miałam ani sił ani odwagi 
rozebrać się; jakkolw iek byłam  niew ym agającą, nie mo
głam  przezw yciężyć się i położyć na tem  w strętnem  
łóżku; rzuciłam  się na nie w  ubraniu , ale mimo szalo
nego zmęczenia i głodu, bo od wyjścia z domu nic 
w  ustach nie miałam, zasnąć nie mogłam, pogrążona 
w m yślach i rozpaczy.

Tym czasem  moja tow arzyszka, Ju ljanna Sow ińska, 
opow iadała mi sw oją historję. Podczas egzekucji Jaro 
szyńskiego była ze sw oją panią na placu; przerażone, 
przygnębione tym widokiem  płakały  i modliły się, 
a w obawie, aby dusza biedaka nie poszła na potępie
nie, uradziły, aby dać na mszę; ksiądz nie chciał mszy 
odpraw ić, utrzym ując, że najsurowiej jes t w zbronione 
odpraw ianie mszy za przestępców  politycznych; ale Ju l
janna  miała znajomego zakrystjana i w raz z nim i panią 
sw oją skłoniły wreszcie księdza i m sza się odbyła. Ale, 
n iestety , czy to zakrystjan  w ypaplał, czy też innym spo
sobem  policja się dowiedziała: i ona i zakrystjan  i ksiądz 
zostali aresztow ani; pani w ym ów iła się nieśw iadom oś
cią, a ona już daw no tu  siedzi.

Rano dała mi Ju ljanna trochę wody; obmyłam się,
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ugładziłam  włosy, bo poniew aż kom isarz mówił, że po 
badaniu  zaraz do dom u pow rócę, ani grzebienia, ani nic 
zgoła ze sobą nie wzięłam. Zrobił się ruch  na koryta- 
tarzu , w niesiono śniadanie, składające się z butelki w o
dy  i kaw ała razow ego chleba, a w  kubełku drew nianym  
coś nakształt gorącej rum fordz.tiej zupy; byłam  zgłod
niała, więc, trzym ając oburącz kubełek, poniew aż łyżki 
nie dali, przechyliłam  go, chcąc się rozgrzać, posilić ową 
zupą; ale sam zapach w strę tny  nie pozw olił mi uczynić 
tego. Zupa kraszona była olejem. Moja tow arzyszka ro 
ześm iała się i mówi:

— Nie sm akuje pani? Z upa je s t postna  z olejem, 
bo to dziś w igilja B ożego N arodzenia. Ja  już p rzyw y
kłam  do tego jedzenia, bo nie można poprzestać  na 
chlebie i wodzie.

S tukan ie  we drzw i p rzerw ało  jej m owę i cichy 
głos kobiecy zawołał:

— Pani wie, kto panią zdradził? T o  K ___ski.
G łos zamilkł, bo widać policjant nadszedł; chwilkę

słychać było jakieś szam otanie i oddalili się. W  kilka 
godzin potem  znów  ten  sam głos zawołał:

— Pani! przyw ieziono jakiegoś widać w ażnego 
więźnia; widziałam przez dziurę od klucza; okuty  w  kaj
dany, leży rozciągnięty na sienniku na ziemi, pew no 
łóżko za krótkie; śliczny m ężczyzna i ubranie  na nim 
piękne, ale poszarpane, m usiał się bronić...

T u  krzyknęła; ktoś ją  m usiał od drzw i odpychać, 
ale kto ona była, nie dowiedziałam  się. T ak  dokładnie 
opisała B ronisław a Szw arcego, że w ątp ić nie mogłam; 
p rze jęta  najstraszniejszą rozpaczą padłam  na  kolana. 
Boże wielki, co oni z nim zrobią? jak i go los czeka?

W pierw sze św ięto Bożego N arodzenia w ezw ano 
mnie do komisji. W eszłam  do sali, w  k tórej sta ł duży 
stół; siedział przy nim pułkow nik S ierżputow ski, kilku



oficerów i sędzia Łuszczew ski, o ile się nie mylę. P u ł
kow nik skłonił się, prosił, bym usiadła i zaczął rozpy
tyw ać, a sędzia pisał, co mówiłam. P y ta ł o braci.

— Brat Ja n —odrzekłam —pow rócił do kraju, pracuje 
u fotografa Bayera. Józef, ożeniony z panną Ekelt, oboje 
um arli we Francji; została córka, Emilja i syn Bronisław , 
k tóry  obecnie mieszka w Białymstoku, sprow adzony do 
budow y kolei przez inżyniera Griihl. W  zeszłym roku 
przez pew ien czas m ieszkał w moim domu, a teraz już 
od pół roku  nie widziałam  go wcale.

Po tem  badaniu kazano mi się usunąć na ławkę 
pod ścianą. Pułkow nik w ydał rozkaz po rusku policjan
tow i i w krótce usłyszałam  brzęk kajdan.

W szed ł Broniś Szw arce, otoczony policjantami.
O kazała jeg o  postać, mimo zmęczenia i poszarpa

nej odzieży, mimo woli nasuw ała myśl, że to coś nie
zwykłego. Mimo, że byłam  przygotow aną, za co Bogu 
dziękow ałam ,— jed n ak  widok ukochanego „chłoptunia“ 
(jak go zwałyśm y) w takiem położeniu — żalem i b o 
leścią mnie przejmował: lew a ręka skuta łańcuchem 
z p raw ą nogą, włosy w nieładzie, tw arz zbladła, podra
pana, p rzy  braku okularów , w ydała mi się zupełnie 
zmienioną. Bronisia badano dość długo, nie wiele mo
głam słyszeć i widzieć zdaleka. W reszcie Broniś od
w rócił się do mnie, smutnie potrząsając głową. W tedy 
odezw ałam  się:

— Mój drogi Bronisiu! pół roku tem u żegnałam  
cię, w yjeżdżającego do Białegostoku, widziałam cię 
szczęśliwym, swobodnym ; m ogłażem  przypuszczać, że 
dziś cię ujrzę w tak strasznem  położeniu?

D łużej mówić nie mogłam; w yczerpana, zbladła, 
padłam  na ławkę; pułkow nik kazał podać mi wody. 
Słyszałam , że Broniś m ówił toż samo, ale czy ten w y
bieg na co się nam przyda? nie byłam  pew ną; czy nie 
znajdzie się ło tr jaki, k tóry  nam  szyki pomiesza. Broni-
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sia p ierw ej, mnie później odprow adzono do celi. Leża
łam na łóżku bezw ładna, zrozpaczona, nie słysząc na
w et paplania Juljanny. Może się i zdrzęm nęłam , bo 
p rzestraszy ło  mnie now e otw arcie drzwi; w ciemności 
nie widziałam, kto wszedł, ale głos jakiś zapytał:

— Na którym  łóżku leży ta pani, k tó rą  z W idok 
ulicy przyw ieziono? niechaj mi poda r ę k ę —Co też uczy
niłam. O soba owa podała  mi szklankę herbaty  i bułkę, 
mówiąc:

— Pani M azurowska przysyła to pani i póki tu 
pani będzie, przyśle codzień obiad i herbatę; dw ie pa
nienki były, prosząc o to...

Nie dałam dokończyć, zapytując:
— Jak  w yglądały te panienki?!
Niestety, nadzieja zaw iodła mnie; z opisu poznałam , 

że to nie moje córki, ale siostrzenice T eresa  i M arja 
H eurich, k tóre się mną zaopiekowały. Na drugi dzień 
dostałam  m aterace, kołdrę, poduszkę i upragniony g rze
bień, ręcznik i mydło. Codziennie przynoszono obiad, 
ale herbaty  wieczornej chętnie byłabym  się zrzekła, tak 
ią późno przynoszono; dopiero po pow rocie samej pani 
z teatru; obiad był obfity i mimo jej p ro tes tu  dzieliłam 
się wszystkiem  z Julą.

Gorącem  pragnieniem  mojem było, aby jakim ś spo
sobem córki moje dow iedziały się, że ja  i Broniś Szw arce 
zeznaliśm y, że od pół roku  nie widzieliśm y Bronisia, ale 
nad sposobem  napróżno myśl wysilałam; kartkę pow ierzyć 
służącej pani M azurowskiej obaw iałam  się, przytem  nie 
miałam ani papieru , ani ołów ka. Modliłam się, prosząc 
B oga o pomoc, czekałam . T rap iła  mnie jeszcze myśl 
jedna: nie m ogłam  sobie przypom nieć, czy w zeznaniu 
wym ieniłam  zmyślone nazw isko, Liwska — owej pani, 
k tóra w ynajm ow ała u m nie te dw a puste pokoje, i jak 
ono było w książce dom owej zapisane. A teraz, w ciszy 
w ięziennej, rozpam iętyw ując te zdarzenia przypom nia



łam sobie, że do jednej z lokatorek moich przyjechał 
krew ny jej student, syn w dow y z P iotrkow a, tegoż 
nazw iska, i czas pew ien u niej przebyw ał. — Boże mój! 
gdyby tak chciano śledzić i spraw dzać, ileżby strachu 
ow a biedna kobieta użyła... Nie miałam sposobu pow ia
dom ienia córek, aby książkę zniszczyły; dręczyłam  się, 
gdy naraz jakby  mnie coś pchnęło do okna. Prosiłam  
Julę, aby zasłoniła okienko we drzw iach, sama stanęłam  
na poręczy łóżka i w yjrzałam  tym sposobem  przez 
okno.

Czyż potrafię opisać radość moją i zdziwienie, gdy 
na podw órku  synagogi, k tóre z okna widzieć można 
było, ujrzałam  H elenkę z lokatorką, obie chustkam i otulo
ne. Nie tracąc czasu, w obawie, by mnie nie spłoszono, 
całym głosem, na jak i zdobyć się mogłam, w ypow ie
działam:

— Tęsknię za wami i za chłoptuniem , k tórego od 
pół roku już nie widziałam. — I dodałam: — książkę w y
datków  zniszczyć!

Czy H elcia to  słyszała, nie wiem, bo w tej chwili 
szyldw ach, stojący pod ścianą więzienia, w ysunął się ku 
środkow i, badając, zkąd głos pochodzi; — więc szybko 
zsunęłam  się, by mnie nie spostrzegł. W  tej chwili też 
drzw i się o tw orzyły, w szedł dozorca w ięzienny i złośli
w ie w yszukanem i słowami przemówił:

— Baby, wiedźmy, kołtuny, idźta na spacer!
Ju la  w ychodziła codzień, jak  mówiła, odświeżyć

się, ludzi zobaczyć; — ja  wychodziłam  niechętnie; raz 
tylko spotkałam  aresztantów , niosących na drągach, 
k tó re  mieli oparte  na ram ionach, ogrom ny kocioł; skoro 
go postaw ili na podłodze, wnet zbliżyło się czterech 
innych, trzym ając mniej więcej pó łkw artow e kubeczki 
drew niane, w  k tó re  tamci w arząchw iam i w  kształcie 
pó łkw artków  nalew ali zupę i roznosili ją  po celach. Z u
pa ow a w kotle w yglądała jeszcze wstrętniej. Mimo że
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pułkow nik Sierżputow ski p rzykazał intendentow i, by mi 
dał osobną, spokojną celę, siedziałam  z Ju lą  i zawsze 
nam jeszcze kogoś w pakow ano.

Pew nego piątku w prow adzono srodze lam entującą 
żydów kę, jak  ona tw ierdziła, najniew inniej uwięzioną. 
U trzym yw ała, płacząc, że ją  wielkie nieszczęście spot
kało, bo św iec szabasow ych zapalić nie może. Ja  m ia
łam św iece, k tóre mi siostrzenice przyniosły, ale wobec 
zakazu palenia św iatła nie w ydaw ałam  się z tem. Jula 
jed n ak  uprosiła mnie o jedną, obiecując, w razie w yda
n ia się spraw y, wziąść w szystko na siebie. O tóż poła
m ała św iecę, przylepiła do kraw ędzi łóżka, zasłoniła 
spódnicą okno od ulicy, chustką od ko ry tarza  i u rado 
w ana żydów ka m odlitw y sw oje odpraw ić mogła.

3-go S tycznia w szedł policjant, kazał mi się ubrać 
i  iść za sobą; a poniew aż rzeczy nie kazał zabrać, p ra
wie pew ną byłam , że do domu nie idę, ale do Cytadeli. 
Ju la coś też przeczuw ała; płacząc, żegnała mnie wycho
dzącą. Zajechały  sanie, w siedliśm y i zatrzym ali się do
p iero  przed kratą dziesiątego paw ilonu w Cytadeli.

IV.

Z  pamiętnika Teodory z fHeurichów l^iślańskiej.

G dy już  odchodzącą m atkę straciłyśm y z oczu, Mi- 
lunia zakom enderow ała: „Do ro b o ty !— trzeba zobaczyć, 
co zabrali, dużo rzeczy ukryć, zniszczyć". Kiedy sio
strom  pokazałam  klucz od szuflady, k tó ry  mi oddał zac
ny oficer, radość nasza była niezm ierna. T o  byłoby 
m atkę zgubiło i w szelkie zaprzeczenie sta łoby  się bez- 
skutecznem .

N ależało przedew szystkiem  „Ruch" spalić; ale gdzie? 
N a dole, w piecu, nie można, bo mogą zaglądać przez 
szpary  w okiennicy; zatem na piętrze, w  kuchni. Idzie



my na piętro, a tam znajdujem y w kącie siedzącą n a 
jętą babę; m atka wyjść jej kazała, bojąc się, aby i ją  
nie aresztow ano, a ona została, tłom acząc się z płaczem, 
że nas, biedne dzieci, same zostawić nie chciała. Ha! 
trzeba było i na to coś radzić; więc ustaw iam y dwie 
świece, w  pośrodku krzyż, każem y babie klęknąć i p rzy
sięgać, że, cokolw iek tu  zobaczy, nie zdradzi, bo inaczej 
śmierć ją czeka, gdziekolw iek by się znalazła.

Baba z płaczem  padła na kolana.
— Przysięgam  Bogu, że jestem  uczciwa, że i śmier

cią grozić mi nie trzeba, ja  wras nie zdradzę, biedne dzie
ciny, a pom agać będę.

P rzy  jej też pom ocy zasłoniłyśmy okna górnego 
m ieszkania siennikam i, bo to była tak zwana facjatka 
i okiennic nie było, a ro le ty  niedostatecznie chroniły, 
i zaczęłyśm y palić w piecu i w  kuchni przyniesione 
z dołu papiery . Robota szła opornie, bo „R uch“ był 
m okry jeszcze, ręce trzęsły  się od zmęczenia, tw arze 
pałały  od ognia, a trzeba to było robić szybko, aby 
przed świtaniem  odjąć z okien sienniki. Na szczęście 
Miluni przyszła myśl zobaczyć, co się na dw orze dzieje? 
Podniosła rożek siennika i k rzyknęła.

Noc jeszcze była, ale na dachu, grubo pokrytym  
śniegiem, z przerażeniem  zobaczyła w ielkie p łaty  sp a 
lonego papieru, k tó re  w iatr po całym  dachu m usiał roz
wiać. Cóżeśmy nieszczęśliw e zrobiły! co się stanie, je 
żeli spostrzegą? w padną i na now o rew idow ać będą! 
A  tu ledwo połow a spalona, nie można palić więcej. 
Z płaczem  padam y na kolana: „Śniegu, wielki Boże! daj 
śniegu—modlimy się, i —w śród płaczu i znużenia, klęcząc 
tak na podłodze zdrzem nęłyśm y się.

Tejże nocy, od strony ¿>osesji Szlenkiera, podjechał 
wóz. Był to K arol Fritsche*), późniejszy dowódca je d 
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nego z oddziałów pow stańczych, i kilku innych z o rgan i
zacji. Siekieram i walili w ścianę, chcąc się dostać do 
nas i unieść z „kram u“ papiery  i pieczęcie. Bóg strzegł, 
iż nie usłyszałyśm y i nie wzięły udziału w  tem szalo- 
nem przedsięw zięciu, k tóre byłoby napew no narobiło 
hałasu i rozbudziło  czujność naszjrch aniołów stróżów .

Milunia ocknęła się pierw sza, pobiegła do okna. 
Św itało. Policji nie ma, a ona w oła radośnie:

— Śnieg  pada!
Patrzyłyśm y zachw ycone; i nigdy cudniejszym  tw o

rem  Bożym nie w ydał nam się śnieg, jak w ów czas, kie
dy, padając wielkiemi płatami, naszą niefortunną robo tę  
pokryw ał, a nas od zm artw ień ratow ał.

T eraz  należało coś zrobić z resz tą  „R uchu“. P od 
rzucić w  sieni, gdzie była drukarnia? R ada szalona, ale 
innej niema. K orzystam y z chwili nieobecności poli
cjantów , cichutko otw ieram y drzwi i nasza m ała H elen
ka w ysuw a się, obładow ana „Ruchem “. Parę kroków  
dzieli sień naszą od tam tej, ale nam ta przestrzeń  w y
daje się niezm ierna. Za H elenką wysuw am  się ja, z resz
tą papierów . Nikt nie widział, udało się. W róciłyśm y 
szczęśliwie, drzw i cichutko zamknęły.

K iedy się dzień zrobił, wrócili policjanci i zaczęli 
w yprow adzać pod strażą  lokatorów , zapew ne do bada
nia, czy i co u nas widzieli podejrzanego. W  śm iertel
nym strachu byłyśmy, jak  oni tłom aczyć się będą. Czy 
służącej, k tóra upić się lubiła, nie spoją i po pijanemu 
zeznań nie w ydobędą? W  śm iertelnym  też strachu by
łyśm y, aby kto nie przyszedł, nie wiedząc, co zaszło. 
Nie w iedziałyśm y też, czy wie o tem Broniś Szw arce, 
nie w iedziałyśm y, gdzie nocował, aby go ostrzedz, i przez 
kogo? Jedna z lokatorek, p. R ichter, pod pozorem , że 
nam coś do jedzenia zanosi, dostała się do nas i m ó
wiła, że kilka osób znajom ych kręciło się koło domu; 
kilka osób poprow adzono do cyrkułu; inne uniknęły te



go, bo ona przez okno sw ego mieszkania, k tóre w ycho
dziło na ulicę, mówiła wszystkim , co u nas się stało 
i pobiegli szukać Bronisia i ostrzedz go; n ikt go jednak 
dnia tego jeszcze nie widział.

Siedziałyśm y w oknie, trapione niepokojem. Aż 
naraz, około 1 0  g. zza w ęgła dom u ukazuje się Broniś. Mi- 
lunia o tw orzyła drzw i, daw ała mu znaki, by nie szedł 
dalej, szybko objaśniła, że była rew izja, że matkę aresz
tow ano. Załam ał ręce, wybiegł; policja za nim.

Z ulicy dolatyw ały krzyki, gonią go! zgubiony!
Lokatorka mówiła, że strzela ł do rew irow ego S ło 

w ikow skiego, chybił i pogonili dalej w stronę ul: M ar
szałkow skiej. D ow iedziałyśm y się później, że wpadł do 
W iedeńskiego hotelu, rzucił w  ogień papiery, jakie miał 
przy  sobie, pieniądze oddał restau ra to rce  i przez p a r
kan dostał się w  A leje Jerozolim skie. Uchodził szybko; 
byłby niezaw odnie uciekł, bo policjanci ślad zgubili, ale 
jadący konno student M okronowski pogonił za nim  i po
licji wskazał. Rozpoczęła się szalona gonitw a; biegli tak 
za nim aż na Solec. T u  Broniś skręcił na Sm olną i w padł 
do bram y, licząc, że znów przez jak i parkan  lub ogród 
w ydobędzie się. Ale, n iestety , w  dom u tym mieściła się 
szkoła w ojskow a; złapano go, pow alono na ziemię, bito; 
w reszcie om dlałego, zakrw aw ionogo, okutego w kajdany 
zaw ieziono do ratusza.

Około 7 wieczorem  przyszedł oficer z policjanta
mi, kazał nam ubrać się; zajechały sanie, w których nas 
um ieszczono i jechaliśm y przez miasto, nie wiedząc, gdzie 
nas wiozą.

Był to w ieczór wigilijny. W  oknach błyszczały świecz
ki, zapalone na choinkach, a myśmy o wigilji nie pomyś 
lały naw et. T eraz , na widok tych św iateł w  oknach, 
k tóre dowodziły, że są szczęśliwe dzieci na świecie, łzy 
gorzkie płynęły nam z oczu. Zwyczaj staw iania cho
inki, k tó ry  nam lepsze czasy przypom inał, a k tó ry  uw a
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żałyśm y niejako za zwyczaj narodow y, szanow any był 
przez nas i choć już dorosłem i byłyśm y kobietam i, cho
inka być m usiała.

W ieziono nas do ratusza. G łów ną bram ę otw arto . 
Sanie  w jechały w podw órze i bram a ^nów się zam knę
ła. W prow adzono nas do izby na dole, zapalono w p ie
cu, bo zimno tam było, aż dreszcz przechodził i kazano 
czekać. W  ciemności, bo jedynem  ośw ietleniem  był 
ogień z pieca, nie mogłyśm y tw arzy  swoich widzieć do
brze, ale czułyśm y, co się w  duszy każdej dzieje. Mała 
H elenka zarzucała nas pytaniam i, czy m atkę zobaczy, 
czy do w ięzienia pójdzie? nikt jednak  nie przychodził 
w ątpliw ości tych rozjaśnić.

Po godzinie, może dłużej, może krócej, bo czas 
w  trw odze podw ójnie długim się w ydaje, zajrzał oficer 
w  tow arzystw ie policjantów; w niesiono św iatło; zapytał 
nas o lata, im iona, popatrzy ł i odszedł. Po jakimś znów 
czasie przyszedł drugi i odszedł w  milczeniu. W reszcie 
przyszło kilku starszych: Sengbusz, S ierzputow ski i oznaj
mili nam, że ze w zględu na to, iż, żadna z nas pełno
letnią nie jest, książę kazał odprow adzić nas do domu, 
gdzie będziem y trzym ane pod strażą do dalszego roz
porządzenia.

Znów tedy wsiadam y do sani i w iozą nas do domu. 
W  mieście już cisza była, w oknach pogaszono choinki, 
gdzieniegdzie tylko m ajaczy św iatło lub błyśnie latarka 
zapóźnionego przechodnia. W  domu też zimno; przez 
dzień cały nic praw ie nie jadłyśm y; pusto , straszno i na 
płacz się zbiera. S łużącej jeszcze nie uwolniono, więc 
Milunia zabra ła  się do nastaw ienia sam ow ara; w yciąga
my ze spiżarki resztki jakiegoś jedzenia, posilam y się 
i układam y p lany  na jutro.

Bądź co bądź musimy usunąć z „kramu" dużo 
rzeczy.

A le na drugi dzień plany nasze spełzły  na-niczem ,
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bo nam wyjść na ulicę nie pozw olono, a naprzeciw  okien 
naszych, pod ścianą kom órek, sta ła  ław ka i trzech po
licjantów  pilnow ało nas ciągle;—byłyśm y więc uwięziolie 
we własnem  m ieszkaniu. Bardzo nas to zm artw iło, bo 
zmuszone byłyśm y zw ierzyć się komuś, użyć osób trze
cich, a wobec tego, że o drukarni policja miała tak  do
kładne wiadomości, byłyśm y ^ ew n e , że to była denun
cjacja któregoś z lokatorów . Byłyśmy też pew ne, że 
„kram" dlatego ocalał, że n ikt o tej kryjów ce nie wie
dział, prócz nas.

Czas naglił; należało obmyśleć plan opróżnienia 
„kram u“; bałyśm y się, aby rewizji nie ponow iono z po
w odu aresztow ania Bronisia; w reszcie dużo rzeczy le 
żało tylko doryw czo zebranych. O statniego w ieczoru 
pisano rozkazy do wszystkich wojew ództw , a H elenka 
przykładała pieczęcie; te więc rozkazy są pilne, — p ie 
częcie narodow e też pilne, aby nie było śladu, że się 
coś z aresztow aniem  m atki i B ronisia zmieniło. T rze 
ba to oddać w pew ne ręce  — a nikt przecież po to do 
nas nie przyjdzie.

Byłyśm y zrozpaczone.
Po długich nam ysłach i projektach, co chwila od

rzucanych, zdecydow ałyśm y użyć do tego H elenkę i zac
ną panią R ichter, lokatorkę. Biedna pani R ichter roz
paczała, płakała, ale przez litość nad nami i naszem 
okropnem  położeniem  p rzysta ła  na wszyśtko.

Oficynka, w której myśmy m ieszkały, oddaloną była 
od domku frontow ego wązkiem zagłębieniem  podw órka, 
aby nie tam ować św iatła w mieszkaniu, położonem na 
parterze  domu, k tó re  tuż do oficynki przylegało. W  miesz
kaniu tem  m ieszkała w łaśnie pani R ichter, a na te pod- 
wóreczko wychodziły okienka naszej spiżarki i sionki, 
położonej na p iętrze i przylegającej do kom órki, z k tó 
rej było wejście do „kram u“. Z miejsca, gdzie siódzieli 
policjanci, nie było widać ani okien m ieszkania p. Rich



ter, ani całego zagłębienia podw órka. Pani R ichter sa
ma poszła przekonać się o tem  i w róciła  uspokojona 
i zdecydow ana. T rzeba  było tylko postępow ać nadzw y
czaj ostrożnie.

O tóż okienkiem  od spiżarki spuszczałyśm y uw ią
zaną na sznurze Helenkę; pani R ich ter cicho otw ierała 
sw oje okno, przez k tó re  pom agała wejść H elence do 
sw ego m ieszkania; następnie, rozejrzaw szy się, czy kto 
nie idzie ulicą, w ypuszczała H elenkę znów  przez okno 
od strony  ulicy i biedactw o, otulone chustką, biegło pod 
w skazany ad res i w ynosiło co w ażniejsze papiery , sło 
wem w szystko potrochu, bo o paleniu, niszczeniu już 
i m ow y być nie mogło. Był to pom ysł szalony, ale 
w dobrym  przedsięw zięty  celu i Bóg czuwał nad nami. 
O detchnęłyśm y, ale byłyśm y strasznie zmęczone. W y
noszenie trw ało  dni wiele, a nie m ożna było zanadto 
się sp ieszyć—po dw a lub trzy razy  dziennie.

W iele dokum entów  przechow ał in tendent insty tutu  
M aryjskiego.

O pożyw ieniu dla nas m yślała p. R ichter, bo nie 
chciałyśm y brać służącej; wolałyśm y b}^ przez ten  czas 
sam e, a byłyśm y uwięzione. Miałam tw arz i ręce podra
pane, zbolałe: wejście do „kram u“ było tak ciasne, że 
tylko ja  i H elenka, czołgając się na brzuchu, wejść tam 
m ogłyśm y; a musiałam kilka razy dziennie wejść i wyjść, 
w ynosząc różne przedm ioty i świecąc sobie k ry tą  latarką.

Po ukończeniu w ynoszenia pobiegła H elenka je d 
nego dnia na ulicę Daniłowiczowską; przez znajomych 
żydów  dostała się na podw órko synagogi, zkąd niepo- 
strzeżona daw ała znaki do okien ratusza w nadziei, że 
m atka zobaczy. I zobaczyła. Serce matki przeczuło. 
W spiąw szy się do okna ujrzała H elenkę;! wołać zaczęła, 
że— „chłop tun io“ (tak przezyw ałyśm y Bronisia) jes t tam, 
w ratuszu, ale on nie mieszka w W arszaw ie, tylko na 
parę  dni w  in teresie kom panji francuzkiej przyjechał;
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miało to dla nas znaczyć, że tak  tłom aczyć się pow in
nyśmy.

A le nam  nie pokazano Bronisia; nas tylko w ezw a
no na śledztw o, w ypytyw ano o rodzinę. A udytor prze- 
drw iw ał się z naszego niem ieckiego pochodzenia i dzi
wił się, że wujowie w w ojsku polskiem  służyli.

— Czy byli Polacy?—pytał.
— T ak —odpow iedziałam  z dumą.
— I ten , co em igrow ał pierw szy, Józef Szw arce, 

kapitan, to też wasz wuj?
— Tak,—mówiłam.
— I ten, co służył w artylerji i z ran  umarł?
— Tak!
— I ten , co pod G rochow em  bił się, ranny uszedł 

za granicę?
— Tak!
A  za każdem  „tak“ zdaw ało mi się, że rosnę i z gó

ry  na sędziów spoglądam .
— Śliczna familja!—zakończył audytor i badanie na 

tem się skończyło.
K iedy straż policyjną z domu usunięto i nam  wyjść 

pozw olono—m atka siedziała już w więzieniu w C yta
deli; tam że i Broniś.
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V.

Z  pamiętnika Emilji JHeurichowej.

P row adzona przez policję, weszłam  w pierw sze 
drzw i na lew o przy bram ie dziesiątego paw ilonu. Poli
cjant polecił żandarm ow i, k tóry  się w sieni znajdował, 
aby dał znać, kom u należy, o moim przybyciu. G dy 
żandarm  wrócił, poszliśmy za nim przez głów ną bram ę, 
poza k tó rą  stał w ysoki parkan drew niany, nie dozw a-



łający dojrzeć ani w nętrza, ani okien pawilonu. W eszliśm y 
w sień i długim korytarzem  doszliśmy do pokoju, w  k tó 
rym  siedział p rzy  biurku żandarm , kapitan  Żuczkowski, 
tak  zw any „M orok“. O ile M orok z pow ieści był po
grom cą zwierząt, ten  był pogrom cą ludzi.

A ni się nie podniósł, ani zaprezentow ał; m ruknął 
coś do policjanta, k tó ry  zaraz obrew idow ał mi kieszenie. 
Na dnie jednej kieszeni znalazł pierścionek czarno emaljo- 
w any z palm ą i koroną cierniow ą, jak ie  wówczas no
szono; zabrał go, zab ra ł też książkę do nabożeństw a, 
ręcznik i grzebień.

Po rew izji rozpoczęło się badanie. Żuczkowski sp i
sał moje odpow iedzi, w reszcie kazał zaprow adzić m nie 
do oddzielnego pokoiku, gdzie mi przyniesiono obiad. 
P rzejęta  żalem, n iepew nością co do dalszego losu mego 
i biednych córek moich, o k tórych nic nie wiedziałam, 
nie byłam  w stanie pom yśleć o pożywieniu, wieczorem  
dopiero; gdy przeprow adzono mnie do celi, oznaczonej 
№  36, nie byłam  naw et zdolna rozejrzeć się po mojem 
now em  m ieszkaniu; rzuciłam  się w  ubraniu  na łóżko 
i tak, to  płacząc, to drzem iąc, przeleżałam  do raną. 
Ciem no jeszcze było, kiedy drzw i otw orzono; w szedł 
żandarm , k tó ry  zatrzym ał się u drzwi, a w eteran  p rz y 
stąpił do zam iatania podłogi. S krop ił p ierw  wodą, na
stępnie w ytarł ścierką z rogoży — przy  św ietle  dogasa
jącej św ieczki łojowej, k tóra, um ieszczona w  w ydrążo
nym kartoflu, stała na środku pokoju w obszernej splu
waczce. Za chwilę znów drzw i się o tw arły , podano trzy  
okrągłe bułeczki i pół bochenka chleba, butelkę wo*dy 
do mycia; zaraz też umyłam się, uporządkow ałam  ubra
nie. Ledw o że to skończyłam , znów w niesiono kawę, 
już osłodzoną, łyżkę i łyżeczkę, k tóre mi już  pozosta
wiono; o zm yw aniu ich sam a m usiałam  mieć staranie.

Poleciw szy Panu Bogu los mój i córek moich, po 
kornie prosiłam  o zdrow ie i uległość i poddanie się

W spomnienia. 4
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woli W szechm ocnego do zniesienia w yroku, jaki nam 
Bóg przeznaczy, a na k tó ry  praw dopodobnie zasłuży
łyśm y. Potem  zaczęłam rozglądać się po celi: łóżko tyl
ko było, stolik i stołek, jak  zwykle; tylko na pustej 
ścianie naprzeciw  łóżka zauw ażyłam  m nóstw o napisów . 
N iektóre tylko były czytelne. Na szybie w idniał napis, 
może brylantem  wyrżnięty: „Józef Żłobicki, skazany na 
rozstrzelanie dnia 3 stycznia 1863 r .“ A  więc dziś roz- l 
strzelanym  został, by ł przedem ną w ięziony w tej samej 
celi, tu  ubo lew ał nad w yrokiem , odbierającym  mu m ło
de życie, tu  w  ostatniej godzinie skołataną swą duszę 
Bogu polecał.

W ieczorem , kiedy pukanie porozum iew ania się 
więźniów rozlegało się po w szystkich celach i do mnie 
zapukano. U słyszałam  głos, w ychodzący zpośród kafli 
pieca:

— T u  do dziury! Na dwa łokcie od ziemi tkwi 
sztyft z chleba, przybielony w apnem , wyjąć go!

G dy to  uczyniłam , głos mówił:
— Jestem  Rosiński. W  60-ciu przechodziliśm y okopy, 

chcąc ujść przed branką; sądzono nas publicznie na 
M iodowej, w  pałacu Paca; pew no nas wyślą; tymczasem 
tu  osadzono.

Na zapytanie jego , kto ja  jestem , odpowiedziałam , 
że kobieta i mniej więcej za co uwięziona; mówił, że 
w ie już  o tej spraw ie, bo przed Żłobickim w celi tej 
siedział Kłosowicz. O pow iedział mi też Rosiński, za co 
rozstrzelany był Żłobicki. O tóż poniew aż wielkie śniegi 
spadły przed  samymi świętami Bożego N arodzenia
i po tw orzyły  się na ulicach zaspy, k tó re  tam ow ały ruch 
dorożek, kom isarz Joachim owicz rozkazał Żłobickiem u
i innym dopilnow ać, aby Stróże dom ów w yrąbali lody; 
a że to było w  p ierw sze święto, stróże oparli się tej 
robocie. Żłobicki wziął ich stronę i powiedział komi
sarzowi, że nietylko, że nie będzie stróżów  zmuszał do



tej robo ty , ale, jako p raw ow ierny  katolik, naw et im do
radzi, by nie gwałcili święta. U niesiony gniew em  komi
sarz począł go lżyć i ok ładać płazem , a Żłobicki wy- 
policzkow ał kom isarza i tego  dnia, kiedy mnie tu  przy
wieziono, rozstrze lany  został. Podług  mnie nie zupełnie 
było po ludzku zaraz tegoż dnia łóżko, tylko co opusz
czone przez skazańca, ofiarować na spanie biednej ko
biecie. Uczyniłam  to tylko, co mogłam: od dnia tego po 
dziś dzień modlę się za spokój duszy biedaka oraz tych 
w szystkich, co w  ślad za nim poszli.

Na drugi dzień w ezw aną byłam do komisji. P rze
w odniczył pułkow nik Tałajew ski, obok niego siedział 
ten  sam  sędzia z Ratusza; — przy  badaniu trzym ałam  
się zasady czekać zapytań, odpow iadać krótko i w  tych 
sam ych słow ach, które już po raz  p iąty  wypowiadałam ; 
do tej samej komisji wzyw ano raz jed en  moje córki
i w szystkich lokatorów .

Porządek w czasie mego pobytu  w X-tym  pawilonie 
codziennie był ten  sam; czasem  odw iedzał celę pan 
Żuczkowski i zapytyw ał ostro: „jak się ma? czy dobrze 
spała? czy  czego nie potrzebu je?“—odpowiadałam : dzię
kuję. P ierw szego  dnia zastał mnie siedzącą, a później, 
aby  nie w staw ać, wiedząc, kiedy przyjdzie, staw ałam  
pod piecem. W  jakiś czas potem w izytow ał G órzew ski, 
szczupły, brzydki, ze szram ą na twarzy, ale grzeczniej
szy i uczciwość z oczu mu patrzała. Prosiłam , czybym 
nie m ogła napisać do córek? O biecał zapytać w komi
sji i w parę  dni p rzysła ł mi przybory  do pisania. Napi
sałam  w krótkości, opisując moją tęskno tę  za nimi
i pragnienie dow iedzenia się o ich zdrow iu. Odpowiedzi 
nie było, bo, jak  się dow iedziałam  później, one listu nie 
dostały.

Około godziny dw unastej przynoszono obiad, p rzy 
znać m uszę — czyściej przyrządzony, niż w  ratuszu: b y 
w ał barszcz, krupnik, kapuśniak i zaw sze pieczeń w oło
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w a z jarzyną, lub kawałki mięsa w  zupie. Ja  w piątki 
postanow iłam  pościć, piłam  więc w tedy tylko herbatę
i zagryzałam  chlebem. Kiedy m rok zapadał w noszono 
świecę łojow ą, jak  zw ykle osadzoną w kartoflu, której 
knot w nocy tak często obcinano, że mnie to  bardzo 
denerw ow ało.

Po  w niesieniu świecy zaczynało się na w szystk ie 
s trony  pukanie; to w ięźniow ie kom unikowali sobie w y
darzenia dnia całego. I mnie sąsiad podał alfabet przez 
dziurę, ale ja  nie miałam zam iaru pukać z sąsiadami, bo 
mnie ostrzeg ł Rosiński, że z którejś strony  siedzi czło
w iek niedobry. S łuchałam  tylko, co opow iadał Rosiński.

On już  w iedział o w ybuchu pow stania, o potyczkach,— 
naw et nazw iska tych, k tórzy polegli, wymieniał. Między 
innemi m ówił, że zginął E dw ard  Rolski, a b ra t jego, 
Józef, ranny , dostał się do W arszaw y; umieścili go 
w  szpitalu  Ewangielickim , gdzie zaraził się ospą i um arł. 
N ieszczęśliwa m atka w przeciągu paru  tygodni straciła 
dw óch synów , ukochaną chlubę, p o d p o rę  w  starości.

Ja  słuchałam, milczałam i cierpiałam , słuchając tych 
wieści.

O kno było całe zam alow ane, górna szyba zasło
nięta dymnikiem z blachy; nic widzieć nie można. Dnia 
jednego w drapałam  się na stó ł i zobaczyłam  kaw ałek  
nieba, ale w  tej chwili w szedł żandarm  i powiedział:

— O! barynia, wam  nie lzia łazit’ po oknach!
Zażenow ałam  się i już nie wchodziłam, choć p ra 

gnęłam  zaczerpnąć trochę pow ietrza, bo w yprow adzano 
mnie kilka razy, ale tylko w ieczorem . Gdy przyszedł 
G órzew ski, prosiłam  go, czybym nie m ogła wychodzić 
rano, wcześnie; obiecał i dotrzym ał przyrzeczenia. O d
tąd  w yprow adzano m nie zaraz po śniadaniu. P odrob i
łam  chleba i rzucałam  gołębiom, k tó rych  m nóstw o się 
zlatyw ało, przeszkadzając naw et w chodzeniu. Miałam 
więc przez te 10 do 15 minut trochę uciechy. Jeden



z żandarm ów , w zruszony widać moim losem, starał się 
przyjem ność mi spraw ić: to w puszczał kotkę, m ówiąc— 
„poigrajtie, barynia, z k oszko j"— to mi p rzyniósł k rzy
żyk, zrobiony z chleba i domino, w yrobione przez k tó 
regoś z w ięźniów; a jak nareszcie uzyskałam  pozw ole
nie w idyw ania się z córkam i co tydzień, z radością 
oznajm iał mi, że już przyszły.

Pokój, w którym  odbyw ało się widzenie, przedzie
lony był barjerą  na dw a może łokcie w ysoką, do k tó 
re j przy tw ierdzona by ła  k rata  tak  gęsta, że zaledwie 
m ógł palec w otw orek m ały w ejść. G órzew ski, up ro 
szony przez córki, na pożegnanie o tw ierał drzw i kraty, 
mogłam więc córki uściskać i na ucho często coś szepnąć.

Na jedno  takie w idzenie przyszła przełożona Feli
cjanek z moją siostrzenicą, A nielą B orow ską, będącą już 
w ów czas M atką Mistrzynią. T raktow ały  mnie jako  m ę
czennicę i ręce całow ać chciały, na  co nie pozwoliłam. 
P rzyniosły  mi książkę: „Żyw ot Pana naszego Jezusa 
C hrystusa i Najświętszej Marji Panny"; pozw olono mi 
to  mieć, a ja, odczytując tę książkę, nie potrzebow ałam  
tęsknić do innych.

N adszedł W ielki Tydzień; daw ano nam postne obia
dy, składające się: z zupy, śledzia, jarzyny  i piwa. G ó
rzew ski zapy tał mnie, czybym  nie chciała wyspow iadać 
się; przyjęłam  propozycję skw apliw ie i w wielki piątek 
w ezw ano mnie do osobnego pokoju, gdzie zastałam  
pasto ra  Barcza. S erdeczn ie  przem aw iał do mnie, a ja, 
klęcząc, z płaczem  odpowiadałam .

— Miej pani ufność w  m iłosierdziu Bożem—zakoń
czył— módl się i ja  modlić się za panią będę.

N azajutrz moje ukochane córki przysłały  mi babkę, 
trochę szynki i butelkę wina, mogłam więc w  czasie 
św iąt żandarm a uczęstow ać i sama się ufetow ać.

W  dw a dni potem  w ezw ano mnie do komisji; 
u jrzałam  nieznaną tw arz m ężczyzny, siedzącego w fo~
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telu, a p rzy  nim znajom y siedział sędzia. Prezydujący 
pow stał i zaprezentow ał się:

— Pułkow nik Kalikst W itkowski.
Prosił, bym usiadła i przem ówił:
— Miałem nadzieję, objąw szy pierw szą po  moim 

tu przybyciu sp raw ę pani, oznajmić jej coś pocieszają
cego, tym czasem  okoliczności złożyły się inaczej. Zna
lazł się człowiek, k tóry  zobow iązał się opisać czyny 
osobistości, znanych mu z nazwiska. Najpierw proszę 
panią o przeczytanie tych oto paragrafów  kodeksu k a r
nego: na jaką karę zasługują przestępcy polityczni, pod 
noszący rokosz przeciw ko sw em u praw em u m onarsze, 
i drugi: — na jaką karę zasługują ci, co, w iedząc o ich 
działaniach, zam iast odwodzić, dopom agają i ukryw ają  
ich i sw oje czyny w tajemnicy.

Przeczytałam , ale i głos był niepew ny i pamięć nie 
zapisała, com przeczytała, bo dusza moja rozpaczą 
i strasznym  przeczuciem  w iedziona, zbolałą była po 
odczytaniu tych paragrafów . Pułkow nik pow stał, ujął 
leżący przed nim zeszyt, z kilkunastu arkuszy złożony, 
i, pochyliw szy się ku mnie, polecił mi przeczytać, co na 
ostatniej stronicy napisanem  było, zasłaniając ręką naz
wisko nikczemnika, u dołu podpisane, nie dość jednak  
prędko, abym  ja  nie zdążyła przeczytać: R ___ski.

— Ach! więc to on, syn in tenden ta  w ięzienia na 
Paw iaku, młody, przystojny, ukształcony, pełen  nadziei 
młodzieniec! Polecono mi ^czytać od początku i oto co 
przeczytałam : „Szw arce B ronisław — pisał ów  zeznający
— m usiał być naczelnikiem m iasta W arszaw y, lub jakiś 
ważny mieć urząd, gdyż wszyscy kom isarze, setnicy 
i urzędnicy, z miast gubernialnych przybyw ający do 
W arszaw y, jem u rap o rta  składali, a miejscem widzenia 
się był dom Emilji H eurich , położony przy  ulicy W idok 
№  1575 i w jej w łasnem  m ieszkaniu Szw arce przyjm o
w ał w szystkich. Tam  też poznałem  szw agra jego, W ła
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dysław a Jeske , także księdza Żółtow skiego, Paśnikow - 
ską...“ T u  przytaczał rozmowę, jaką  z nim miał, na do
wód, źe praw dę mówi.

Pułkow nik przysunął zeszyt ku sobie i zapytał:
— Cóż pani na to?
— Ja  całe to zeznanie uw ażam  za kłam stw o, nie 

mogę zatem  przyznać tegó, co nie istniało.
— Zobaczymy, śledztw o to wykaże, a trzeba  je 

prow adzić na nowo; poniew aż kobiety pod sąd w ojenny 
nie byw ają oddaw ane, będziesz pani sądzoną publicznie. 
Pozostaje mi jeszcze jed en  p rzykry  obow iązek do speł
nienia.

Zadzwonił; w szedł kapitan  Górzewski.
— Panie  G órzew sk i— rzekł pu łkow nik— poniew aż 

spraw a pani niespodziew anie zły ob ró t wzięła, zmuszo
ny jestem  na czas nieograniczony w zbronić pani w idze
nia się z córkam i.

Pom im o żalu i boleści miałam tyle siły, że m ogłam  
pow strzym ać łzy, gw ałtem  cisnące się do oczu, ale kie
dy się w  celi znalazłam  i drzwi zamknięto, padłam  na  
kolana, zalewając się łzami. Położenie było straszne. 
D zień ten  przepędziłam  na m odlitwie i naprzykrzaniu 
się Bogu memi prośbam i.

— W szechm ocny Boże! ratuj córki moje, ratu j Bro- 
nisia i innych! — pow tarzałam  stokrotnie.

I oto w ysłuchaną zostałam . W  poniedziałek, jako  
w dzień przeznaczony na w idzenie się z córkami, cho
dziłam po celi lam entując, załam ując ręce, gdy  puknię
cie w szybkę u drzw i i głos poczciwego żandarm a 
przerw ał moje m edytacje.

— Barynia, cieszcie się, doczki już są...
— Nie dla mnie — pom yślałam  — i nie dla nich 

biednych dzisiaj ta  radość.
Zaledw ie to przebieg ło  mi przez głow ę, kiedy drzwi 

się otw arły  i żandarm  zawołał:



— B arynia, proszu na widzenie.
Bałam się, czy to nie złudzenie, ale i w poczekal

ni chwilę tylko przebyw ałam : kapitan G órzew ski za
w ezw ał mnie — córki zaraz po przyw itan iu  zauważyły 
zm ianę w mojej fizjognomji; z niepokojem  poczęły dopy
tyw ać o moje zdrow ie. W obec żandarm ów  i G órzew - 
skiego nic pow iedzieć nie mogłam, dopiero kiedy kapi
tan  na pożegnanie, jak  to zw ykle czynił, drzwi kraty  
otw orzył, szybko każdej szepnęłam :

— R ---- ski nas w ydał, zdradził B ronisia i wielu
innych; miejcie się na ostrożności; w idzenie wzbronione.

W idziałam  ich przerażenie, a mnie kamień spadł 
z serca; — gdyby tego widzenia nie było, przepadło by 
w szystko. Z  czyjej ono inicjatywy nastąpiło, niewiem; 
czy pułkow nik W itkow ski cofnął zakaz, widząc moje 
krytyczne położenie, czy, jak  sam mówił, spraw a moja 
i Bronisia niedołężnie była prow adzona. A  gdyby ją  
miano prow adzić na now o, ci, co ją  prowadzili, pocią
gnięci byliby do odpowiedzialności. Zdaje się jednak, że 
uczynił to G órzew ski, bo kiedy córki m oje przyszły  na
widzenie, zastały  już m atkę R ___skiego, k tó ra  prosiła
je  i G órzew skiego, aby pozwolił paniom  H eurich  wi
dzieć się z jej synem, który  błaga o tę łaskę. G órzew 
ski odrzekł: „jeżeli te  panie zechcą, mogę pozw olić“ — 
ale, nie pytając naw et moich córek, bezzw łocznie zabrał 
je  na widzenie ze mną. Czyliż nas Bóg dobry nie ostrzegł 
przez dobrych ludzi, bo może ten  zdrajca R . . . .  ski chciał 
skorzystać z tego w idzenia z mojemi córkam i i w yzy
skaw szy ich nieświadomość,^ sp raw ę naszą powikłać.

Kiedy pobiegły  do pułkow nika W itkow skiego za
pytać o przyczynę zakazu w idzenia, p rzy jął je grzeczr 
nie, ale oznajmił, że są drażliw e zeznania, śledztw o 
trzeba  ponow ić i muszą czekać jego  ukończenia. Po ja 
kimś czasie znów  go prosić za mną zaczęły; w tedy p o 
wiedział, aby się postarały  o dwóch poręczyęieli oby
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wateli. Nie chciały jednak  narażać kogokolw iek;—wtedy, 
prośbam i zm iękczony i może mając jakieś kombinacje, 
uw olnił mnie na tej zasadzie, że byłam właścicielką do
mu, którym  zająć się muszę. D ecyzję tę pow ziął n ie
spodziew anie dnia jednego , kiedy moje córki/najm niej 
się spodziew ały;—w yrzekł tylko:

— M ożecie zabrać matkę, je s t wolna.
Toż samo pow iedział mnie kapitan Górzewski. 

Szybko upakow ałam  rzeczy, poczciwy żandarm  dopo
mógł znieść i szepnął:

— Niech Bóg czuwa nad wami, barynia.
Córki po rw ały  rzeczy i, w lokąc, biegły do w rót 

tw ierdzy, byle prędzej, prędzej do dorożki.

VI.

Z  pamiętników Teodory z fHeurichów t^iślańskiej.

Po m iesiącu dopiero dostałyśm y z m atką w idzenie. 
Pokoik, do k tórego  nas w prow adzono na widzenie, w  po 
łow ie przedzielony był sięgającą do sufitu kratą, a za 
tą  k ra tą  w ynędzniała tw arz matki—przygnębiające robiła 
w rażenie. M atka szybko objaśniła nas uryw anem i sło
wami, o co była pytana, ale j.ej mówić niejpozw olo o tem, 
tylko o obojętnych rzeczach, m y jed n a k  dorozum iałyś
m y się w szystkiego. Poniew aż, jak  dotąd, pow ikłań 
w  spraw ie matki i Bronisia Szw arcego  nie było żad
nych, dostaw ałyśm y w idzenie takie co sobotę i z Broni- 
siem. Z upragnieniem  biedak  w yczekiw ał tych sobót, 
bo wieści, jak ie  mu przynosiłyśm y, coraz więcej n iepo
koić go zaczynały.

W  Styczniu 22 na 23 1863 r. w ybuchło  pow stanie. 
W iadom ość tę przyjął Broniś z rozpaczą, zżymał się, 
g łow ą o m ur bił, rzucał się jak lew  w klatce za kratą; 
wiedział, jak  m ało byliśm y przygotow ani, w ięc nie czas



jeszcze po tem u. P łakałyśm y z nim razem  z rozpaczy. 
Za każdym  widzeniem  daw ał nam kartkę, k tó rą  p rzy le
piał chlebem  pom iędzy palcami, a k tó rą  my, której się 
tam  udało p rzy  pożegnaniu , odlepiałyśm y. Lucia umiała 
to robić najzręczniej. W  kartkach tych, przeznaczonych 
dla różnych ludzi, daw ał polecenia i takie też kartki brał 
od nas z odpow iedzią.

K iedy usunięto policję z naszego domu, a nam wyjść 
pozw olono, zaraz, choć z w ielką ostrożnością, odszuka
łyśm y tych ludzi, z którym i pracow ałyśm y za wolności 
Bronisia. U nas teraz  zb ierano  się mniej, ale nas po 
trzebow ano, poniew aż, ja k  już m ówiłam, m iałyśm y k lu
cze od różnych mieszkań, znałyśm y wszelkie kryjów ki 
z potrzebnem i pap ieram i,»które  dotąd u nas bywały. 
K iedyśm y opow iadały, jak  cudow nie ocalone zostały, nie 
m ogli nacieszyć się naszą odw agą, ci naw et, którzy 
przysięgi żądali i ci, którzy w ątpili o nas. Ksiądz D rew 
now ski, jak  go nazyw ano „R ew olw er“, poniew aż był 
prędki i głośno mówił, i on to w łaśnie przysięgi żądał, 
gorąco się zachwycał.

„Kraj szaty waszej całow ać, przebaczcie w ątpli
w ości“ mówił. W  wolniejszych czasach pokazyw ał nam 
w iersz, k tó ry  skom ponow ał na swój nagrobek. Począt
kowe jego litery  oznaczały łaciński w yraz „A m ori“ *) 
a ja  żartow ałam , że w iersz za szumny.

— T aki skrom ny człowiek, jak ksiądz, musi mieć 
skrom ny nagrobek—ja  księdzu napiszę. I napisałam: 

«Ten ziemi kawał,
„Zajm uje ksiądz Rafał,
„Z łaski Boskiej,
„D rew now ski.“
Schow ał to sobie na pam iątkę. Uwięziony, na Sy- 

berji długie lata przebyw ał, a energji nie stracił; w b ra 
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*) Miłości.



ku doktora, leczył ludzi w  miejscowości, w której p rze
byw ał najdłużej. R ozpoczął bowiem  niegdyś ku rs me
dycyny, a potem  dopiero  księdzem  został.

W róciłyśm y w ięc do p racy  po daw nem u,—po daw 
nem u w ypraw iałyśm y ludzi z m iasta, ale z jakim że roz- 
dartem  sercem! teraz, kiedy na śmierć praw ie pew ną 
szli. W ia ra  w  pow odzenie pow stania już teraz  była 
w ielka i w ielka siła w duszach tych ludzi. Pamiętam 
od nas wyjeżdżali Rolscy i Padlew ski — jakiż zapał ich 
w tedy  ożywiał! P rzebierali się, jeden  z nich za furma
na drugi za chłopa i ślicznych białych rąk  doprow adzić 
nie mogli do żądanego wyglądu. Jechali do Płocka i już 
ich nie w idziałyśm y więcej.

Pow stanie z konieczności rozpoczęło się na p ro 
wincji, w różnych stronach  kraju, ale rząd pozostał 
w  W arszaw ie; w szystkie więc rozporządzenia załatw iały 
się przez listy i trzeba było doskonale urządzić p rzesy 
łanie tych korespondencji, aby nie w padały w ręce w ro 
gie. L isty ad reso w ały  się u  nas poczęści; jeże li treść  
ich była  jednakow a, w kładało się w  przygotow ane ko
p erty  z różnem i adresam i; jeżeli list był przeznaczony 
specjaln ie dla kogoś, to był już w  kopercie i miał adres, 
p rzypięty  do koperty , a pisany ołówkiem  do zaadreso
wania. Często na liście w  rogu koperty  kładło się li
te ry  t. s. co znaczyło „tibi so li“ *). Następnie listy te 
odnosiłam  na kolej i w ręczałam  urzędnikow i, który  do 
organizacji należał.

Pew nego dnia w chodzę do zarządu pocztow ego, aby 
listy z kuferkiem  oddać i zastaję żandarm ów , którzy na 
rew izję przyszli. U rzędnik p rzeraził się, jak  mnie zo
baczył, pochylił g łow ę, by ukryć zmięszanie; uw ażał się 
już biedak za zgubionego, ale ja, w estchnąw szy  gorąco

*) Tobie jednemu.



do Boga, śmiało przystępuję do pułkow nika żandarm ów, 
kładę rękę na jego  ręku i z głupią m iną pytam:

— Proszę pana, czy to tu  pakam er?
O n o trząsnął moją rękę i wskazując na drzwi 

mówi:
— Niet, stupaj!
Posunęłam  się ku drzwiom, a żandarm ,przy drzw iach 

stojący, popchnął mnie do sieni; drzwi zatrzasnął. Ze 
strachu nogi drżały  podem ną, ale biegłam  o tyle szyb
ko, aby nie zw rócić uwagi; biegłam  w podw órze, gdzie 
za mną podążył posługacz W aw rzyniec, mój, jak  go 
zwałam, gierm ek kolejow y i kufer pom ógł mi ukryć, aby, 
gdy się rew izja skończy, oddać go urzędnikow i. O po
wiadali mi później, że, k iedy przystąpiono do rew izji 
i urzędnik odw rócił się od biurka i mnie nie zobaczył, 
sądził rozradow any, że mnie anieli do nieba unieśli.

Z pow odu mego dziecinnego w yglądu trudno mi 
było czasem  zdobyć zaufanie, m usiano mnie poznać bliżej. 
Pam iętam , k iedy p ierw szy  raz przyszłam  do Jez io rań 
skiego *), była szara godzina; w ypow iedziałam , z czem 
przychodzę, nastąpiło  porozum ienie przy udziale Euge- 
njusza Korytki**), k tó ry  był dobrze znany Jezio rań
skiemu; ale kiedy już wychodzić miałam, Jeziorański 
mówi:

— Ciemno jest, a m uszę przecież widzieć panią, 
abyśm y się poznali.

Zapalił św iecę, ale kiedy spojrzał na mnie, k rzyk
nął ze zdziwienia:

— Jakto, taki dzieciak! mam się pow ierzać w  ręce 
takiego dzieciaka? Czy jesteś  pew ną dziecko, że, jeżeli 
cię schw ytają, zdradzać nie będziesz?
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*) Zob. Objaśnienie № 2.
**) Korytko należał do organizacji—uszedł zagranicę i na 

emigracji, w Paryżu—zmarł w  roku ubiegłym.

i



Byłam blizką płaczu, uspakajałam  go, jak mogłam 
ł umiałam; ale dopiero po w ielu trudach  i dłuższej w spól
nej p racy  nabra ł do m nie zaufania, polubił mnie, jak  
trzecie dziecko swoje. Miał żonę i dw oje ślicznych dzie
ci. S e rce  mi się krajało  na myśl, że one go stracić mo
gą. Dnia jednego  trafiłam  na obiad; była zupa k a rto 
flana, prosili mnie, abym  z nimi jadła; ale ja  jeść nie 
mogłam na widolj tego  szczęścia rodzinnego, k tó re  lada 
niefortunna chwila zniw eczyć może. W  strasznem  ja- 
kiemś przeczuciu, w  ciągłej o Jeziorańskiego byłam trw o 
dze i upom inałam  go, aby był ostrożny, a w razie 
aresztow ania nie przyznał się do niczego; to sposób 
jedyny.

N iektóre rozporządzenia obawiano się pow ierzać 
poczcie, w ięc w ysyłano z niem i różne kobiety w  cha
rak terze  kurjerów  Rządu N arodow ego. W ysyłano mię
dzy innemi i mnie. W  tych podróżach tow arzyszyła mi 
też panna Karoli, k tó ra  na sw oje imię b rała  pasport, 
a mnie jako siostrę z sobą woziła.

Z jednej z takich wycieczek zaledw ie wyszłyśm y 
cało z pow odu nieform alności pasportu .

Do Lublina wów czas jeszcze kolei nie było, więc 
jechałyśm y omnibusem pocztowym . W  nocy na jakiejś 
stacji kazano nam w ysiąść i przedstaw ić pasporty . Mię
dzy pasażeram i w  tej części om nibusu, gdzie myśmy miały 
m iejsca, był jakiś stary  pułkow nik i też sta ry  żyd. P rzez 
drogę ujęłam ich rozm ow ą i uprzejm ością, k tórą posu
nęłam tak daleko, że kiedy mnie żyd poczęstow ał figą, 
k tó rą  sam zdjął ze sznurka, ja, mimo że się dław iłam ' 
z obrzydzenia, figę tę zjadłam; i to żyda bardzo w zru 
szyło i usposobiło życzliwie. O tóż w ysiedliśm y i brnęli 
po śniegu ku kancelarji pana naczelnika; ja  m iałam lek 
kie trzew iki, więc m usiałam  iść ostrożnie, aby nóg nie 
zam oczyć, tak, że żyd, k tó ry  poszedł przodem , już po 
prezentacji pasportu  z kancelarji w ychodził, kiedy myś-
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m y tam dopiero dochodziły. Nie przypuszczałam  nic 
złego, ale w jednej chwili przyszła mi myśl, że bezpiecz
niejsze będziem y bez w oreczka, w  którym  były listy. 
Zwracam  się więc do żyda, staw iając w oreczek  w śnie
gu  i mówię:

— Proszę bardzo, aby mi pan  popilnował tego wo
reczka.

Żyd zrozum iał, o co chodzi, a m y śmielej już  we- 
szłyśm y do kancelarji. P an  naczelnik przeglądał paspor- 
ty; pijany był, krzyczał. K iedy nas spostrzegł, zmity- 
gow ał się trochę, ale, niestety, po przejrzeniu  pasportu  
wpadł znów w furję i kazał nas aresztow ać, tłomacząc, 
że widzi nieform alność w pasporcie. W tedy ja  w  śm ier
telnym  strachu, że się w szpony pijanicy dostaniem y, 
zw racam  się z b łagalną prośbą do pułkow nika, by nas 
ratow ał. Moja m łodość w zrusza go, a widzi m oże, że 
pijanica źle się z nami obejdzie, więc mówi do mnie':

— Daj mi słow o, że ju tro  staw isz się u g u b ern a
to ra , a w yratuję was.

Skw apliw ie przyrzekam y obie i słyszę, jak  pułkow 
nik praw i pero rę  pijanicy i obiecuje sam odstaw ić nas 
gubernatorow i. Byłyśmy gorąco wdzięczne zacnemu 
człow iekowi i w śród  p rzekleństw  pana naczelnika opu
ściłyśmy kancelarję.

Żyd w oreczka dobrze pilnował. Bóg dobry dobrych 
ludzi na drodze mojej postaw ił.

W  drodze do Lublina starałam  się usposobić pu ł
kownika, aby nam zaufał, że same staw im y się u g uber
na to ra  w godzinie przyjęcia i tam się spotkam y, bo puł
kownik, jako św iadek nieprzyzw oitego zachow ania pana 
naczelnika, sam chciał sp raw ę w yłuszczyć.

Tym czasem  idziemy w szyscy w ypocząć po podróży.
Znalazłszy się w  hotelu, spiesznie w ydobyłam  po 

w ierzone mi pap iery  i pobiegłam  odstaw ić je pod  w ska
zany adres. W  oznaczonej godzinie poszłyśm y do g u 
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bernatora; pu łkow nik  już tam był i zam ów ił audjencję. 
P an  gubernato r obiecał posłać panu naczelnikow i na- 
pom nienie, małą nieform alność w  pasporcie przebaczył, 
pieczęć przyłożył, abyśm y nie były n iepokojone w p o 
w rotnej drodze. T eraz  i ja  odzyskałam  rezon; eleganc
ko, po francuzku, podziękow ałam  tym  panom , a na le
żało im się to rzetelnie.

Jeździłam  tak w różne strony  kraju i skw apliw ie 
zbierałam  w myśli takie szczegóły, aby niemi rozw ese
lić tych, co się o mnie troskali i upew nić ich, że p o 
dobna w ypraw a dla mnie nie może być niebezpieczną. 
W esoło  opow iadałam  po pow rocie moje przygody, a oni, 
biedacy, szczęśliwi byli, że im niepokój o mnie spad ł 
z głow y. Rzecz dziw na, że ja, jeżdżąc tyle, nigdy n ie  
spotkałam  pow stańczego oddziału; ale też, B ogu dzięki 
nie widziałam  bitw y, ni rannych, ni krwi.

Dzień każdy przynosił wieści coraz to straszniej
sze; codzień now e o tw ierały  się groby, now e łzy p łynę
ły. W ięzienia napełn iały  się zabranym i z pola  bitwy; 
półnadzy i głodni byli. Nam też przybyło  pracy. Dnie 
całe  biegałyśm y, zbierając odzież i żyw ność, aby w so 
botę zawieźć do Cytadeli. Znosiło się to do domu, a w  so
botę ładow ało  na wóz i, p rzy  tym w ozie idąc, w stępo
wało się do sklepów  i zabierało w śród tygodnia w y
proszoną żywność. W  owym  czasie na ulicy B ednar
skiej szeregiem  m ieściły się sklepy rzeźnicze i p iekar
nie. Z najgłębszem  uznaniem  i w zruszeniem  zanotow ać 
tu  muszę, z jak ą  gotow ością ci ludzie, sami nie bogaci, 
udzielali biedniejszym  ze sw ego dobra i pracy. Przez 
cały czas nie słyszałam  niechętnego słow a, nie widzia
łam niechętnego spojrzenia; znali m nie i jak  się tylko 
ukazałam  w progu sklepu, w ybiegali z datkiem  i ten 
grosz w dow i w  postaci wędlin i chleba na wóz sk ła
dali. Niejednej poczciwej babinie na mój w idok łza za
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błysła w oku, n ieraz słyszałam  za sobą życzliwe słow a 
„masz dziecko i niech cię Bóg prow adzi“.

Do Cytadeli pozw alano zanosić wszystko, bo to im 
ułatw iało odziew anie i w yżyw ienie se tek  ludzi. A by wy
starczyć na potrzeby  tylu biedaków , najdzielniejsze, naj
zacniejsze „kum y“ p racow ały  zawzięcie. P o trzeby  były 
wielkie. Prócz tego, co daw ali gotow ego kraw cy, szewcy, 
trzeba było szyć bieliznę, drzeć szarpie dla rannych, 
prać bieliznę; więc W arszaw ianki, k tóre odczuwały nie
szczęście bliźnich, miały dużo roboty . Całą grom adą cho
dziłyśmy do Cytadeli. Zdarzało się jtednak, że wstęp do 
tw ierdzy był wzbroniony; w tedy  pisało się list do plac 
kom endanta Sałam achy, lub M amajewa, k tóry  się za
czynał od słów: „izwinitie, czto ja  was bezpokoju“; na 
inny moja fantazja nie um iała się zdobyć, ale pozwalali 
przesłać zebrane rzeczy.

Czasem innego chw ytałyśm y się sposobu.
P rz 3 'jechałyśm y raz, nie wiedząc, że w stęp  do tw ier

dzy w zbroniony; więc przychodzi nam myśl szalona|i m ó
wimy:

— Michałku, śmiało jedź przez m ost, choćby strze
lali; może uda się wjechać.

Ale kiedy dojechałyśm y do wrót, zatrzym ano nas, 
pytając, do kogo jedziemy.

Milczymy—straciłyśm y rezon.
Jedna drugą zapytuje: „do kogo jedziesz?“ Aż ja 

w yryw am  się:
— Proto jereju  Iw anu A leksiejew u.
Na to m agiczne słow o w ro ta  Sezam u o tw arły  się. 

A le co my pow iem y protojereju?
M ichałek tym czasem  zajeżdża przed mieszkanie pro

to jereja . N ie m a rady, wejść trzeba, bo nas śledzą, czy 
praw dę mówimy. W c h r J ' ----- L było nas cztery—

w ała i pow óz w ypraszała u  p. Krupeckich na każdą po
my trzy i nieodstępna która nam matko-
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trzebę. Iw an A leksiejew  znał nas i życzliwie się zaw 
sze do nas uśmiechał, w idząc, jak  rozdajem y biednym  
odzież i żyw ność, więc i teraz  zjawia się z uśmiechem 
i pyta:

— Czto wam  ugodno?
Zdziwienie m aluje się na jego  tw arzy, bo w stęp do 

tw ierdzy  w zbroniony, a nie wie nic, że w izyta u niego 
za pozw olenie nam służy.

T rącam y jed n a  drugą i pytam y: co tobie ugodno?— 
a tobie co? ale odpow iedź trudna. Pytam y Iw ana Ale- 
ksiejew a o zdrow ie, choć widzimy, że zdrów  i tw arz  ma 
czerw oną od dobrobytu , zagadujem y głupstw am i, ale 
n ie w iem y — „co nam u g o d n o “. N araz oczy padają na 
stos p lakat, rozłożony na stole, więc Emilja mówi, że 
przyszłyśm y prosić go o trochę plakat.

— A  wam  to na co? — w ybucha Iw an A leksie
jew  śmiechem ,—to przecież p lakaty  do wojska.

I my sobie mówimy, że to głupie żądanie, ale b rn ie 
my dalej, już śm ielsze, jedna  drugą pop iera  i mówimy, 
że w łaśnie chcem y w W arszaw ie  rozrzucić. Iwan A le
ksiejew  czy uw ierzył w  szczerość żądania, czy nie, je s t 
nam obojętne, ale plakaty dał i obiecał — podprow a
dzić do odw achu, o co nam jedyn ie  chodziło; był to 
właściwy cel naszego przybycia, bo trzeba było zanieść 
więźniom jakąś w ażną w iadom ość. P ro to jere j szedł z na
mi, w szyscy to widzieli, błaznow ałyśm y, aby go roz
śmieszyć, w idziano jak  śmiał się, buzię rozdziaw iw szy 
od ucha do ucha, m usim y zatem  być z nim na stopie 
przyjacielskiej. T a  w izyta posłużyła nam do tego  stop
nia, żeśm y kilka razy  pod tym samym pretekstem  do
staw ały  się do C ytadeli, nie potrzebując pozw olenia. 
P lakaty  w rzuciłyśm y do row u, bo nam w styd było w o
zić je  do W arszaw y.

Czasem  jednak  nic nie pom ogło, dostać się do tw ie r
dzy nie pozw olono. Było to po ucieczce S trasburg ie-

W spom nienia, 5
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ra. K toś przyniósł mu w poduszce ubranie kobiece; zdo
ła ł się przebrać i w zam ieszaniu z innymi kobietam i wyjść 
z odw achu i tw ierdzy. K obiet zw ykle przychodził tłum, 
czy k tóra miała krew nego, lub znajom ego, czy nie,— 
więc w  tym chaosie ucieczkę jednego  więźnia zdołano 
spostrzedz dopiero wieczorem . Byłyśm y zdesperowane, 
starałyśm y się na w szystkie strony  o pozw olenie wej
ścia do Cytadeli. Listy do Sałam achy zostaw ały bez 
odpow iedzi, a do pro to jere ja  wpuścić już nie chcieli. 
W ięźniow ie musieli poprzestać na n iedostatecznem  wię- 
ziennem  pożyw ieniu, póki nie przeprow adzą śledztwa, 
naturaln ie bez skutku. Po pew nym  czasie znów  wstęp 
otw arto .

Nie zaniedbyw ałyśm y też spraw y m atki i Broni- 
sia, biegałyśm y do różnych jenerałów , audytorów , ale 
mówiono: „śledztw o się p row adzi“, „nic nie w iadom o“. 
Aż naraz dowiadujem y się, że spraw ę tę w ziął w swoje 
ręce pułkow nik W itkow ski, ten, który  był w Lublinie 
i spraw y pow stańców , wziętych z placu boju, p row a
dził; m iędzy innymi Leona F rankow skiego*) skazał na 
śmierć. Poszłam  z panią P in tow ską odszukać go, poz
nać. M ieszkał chwilowo (bo zaledw ie przyjechał i, jak 
powiadali, uciekł z L ublina w  przebraniu  za kozaka i do 
W arszaw y się dostał) w gm achu In tenden tury  na Na
lew kach. Zam eldow ałyśm y się; kazał nas przyjąć.

W ieczorem  to było, św iece paliły się na stole, za
łożonym  papieram i; leżało  też kilka rew olw erów  i p rzy 
gotow ane do herbaty  szklanki. Z zaciekaw ieniem  i trw o
gą oczekiw ałam  ukazania się człowieka, który  wyroki 
śm ierci podpisuje.

P rzed  oczami stanęła mi drobna garbata  postać 
matki Frankow skich, kiedy tegoż sam ego dnia rano, gdy

*) Leon Frankowski—członek Komitetu Centralnego—jeden  
z bardzo czynnych uczestników ruchu zbrojnego.
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u nas była rew izja, przyszła dziękow ać m atce naszej za 
opiekę nad jej synami, przyw iozła nam  drobne upom in
ki, z rozrzew nieniem  m ówiła, jak  chłopcy jej — matkę 
naszą kochają, jak im naw et wolno było mieć fantazje! 
Bo kiedyś, w dzień W ielkiej Nocy, Leonek spieszył się 
i nie mógł jeść  babki św ięconej, ale prosił, by mu m at
ka do Św iąt Ziolonych schow ała; i znalazł tę babkę, za
w ieszoną u sufitu, przechow aną, choć czerstw ą. A kie
dy biedak ostatni raz  żegnał się z nami, dała mu m atka 
czystą  bieliznę; um ył się, uczesał (był zw ykle zaniedba
ny) a Lucia podała mu fiaszeczkę z w odą kolońską, że 
by się uperfum ow ał; a on na to mówi: „nie, nie, niech 
się ten  perfum uje, kto śm ierdzi". A  potem, kiedy przy- 
szłyśm y do hotelu, w ezw ane przez nieszczęśliw ą m atkę 
F rankow ską, już po pow ieszeniu  Leonka, siedziała biedna 
na łóżku z nogam i skulonem i. W  rozpaczy mówiła bez
ustannie, mieszając w yrazy polskie z francuzkiemi; — 
m niejsza w ydała się jeszcze, nikła i bardziej garbata.

A  teraz  kat jej dziecka miał stanąć przedem ną.
I stanął przed  nam i człow iek układny, uśm iech

nięty, ruchliw y. M ałego był w zrostu, szczupły i blady. 
S ypał grzeczne słów ka, częstow ał herbatą  i sam zaczął 
m ówić, że sp raw ę matki i B ronisław a Szw arcego przy
jech a ł prow adzić.

— Bądźcie spoko jne—m ów ił—nic jej złego nie zro 
bię, ale tu  już nie przychodźcie; ju tro  przenoszę się do 
C ytadeli, a zaw sze w as w puszczą, jak  się do mnie za
m eldujecie.

Pani P in tow ska zapytała  o Leonka. W itkow ski 
opow iadał, że ciężko rannego  wzięli Leonka z pola bit
wy, ale że on kazał go leczyć; no, ale cóż było robić? 
m usiał być pow ieszonym , on na to poradzić nie mógł. 
P łakałyśm y gorzko po wyjściu od W itkow skiego nad 
śm iercią Leonka i nad tem, że taki Judasz gorszym  jest 
o d  najsurow szego satrapy.
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Jakoż m iałyśm y się o tem  w krótce przekonać.
Ile razy przychodziłyśm y na w idzenie z matką, 

zaw sze pierw ej w stępow ałyśm y do niego, aby się cze
goś dowiedzieć, a głów nie, że on sobie tak  życzył; przy
puszczał m oże, że i z nas coś wyciągnie. Często pow ta
rzał, że spraw a niedołężnie prow adzona, a takie apo
strofy przejm ow ały nas trw ogą. P rzyszedłszy raz  zo
baczyłyśm y na krześle w salonie rozłożony nowiutki 
m undur. Pułkow nik w ybiegł na nasze spotkanie i woła:

— W inszujcie mi, królow e moje, (zawsze tak  do 
nas przem aw iał) winszujcie! Za spraw ę matki waszej 
i b ra ta  dostałem  awans! jestem  jenerałem! Oto nowy 
m undur jeneralski!

Serce  nam  się ścisnęło; czułyśm y, że nagroda zna
czyła zły obrót spraw y. Milunia mówi:

— P a n  jenera ł się cieszy, zatem i dla nas coś do
brego  zrobi, może nam  m atkę uw olni.

— Matkę? a co, może nie?! a jakże, to możliwe!
P rz tyknął w  palce.
— A le słow o pan jenera ł daje? daje pan słow o?— 

w ołałyśm y wszystkie.
— A  to na co? możecie mi i tak  wierzyć. Na co 

tu  słowo?
A le myśm y nalegały, żartow ały  i słow o jeneralskie 

otrzym ałyśm y w końcu.
— D obrze, — pow tarzał now om ianow any jenerał 

w  zam yśleniu — dobrze, ale jeszcze nie dziś; idźcie zo
baczyć się z matką.

Poszłyśm y, a kiedy czekałyśm y swojej kolei, zbliża
się do nas jakaś pani i mówi, że jes t m atką R .... skie-
go, w ziętego z placu boju i prosi, abyśm y z jej synem
zobaczyć się chciały.

— My go nie znam y—mówi Milunia.
— Ale on w as zna i prosi o w idzenie, — nalega 

pani R  ska.



Na to zbliżył się G órzew ski, nadzorca X  pawilonu 
i ostro  krzyknął, iż nie pozwoli, aby obce osoby wi
dzenia żądały; a ciszej dodał:

— Nie zgadzajcie się! — I zabrał nas na w idzenie 
z matką.

M atka z rozpaczą oznajm iła nam, że R .... ski zro
bił zeznanie, kom prom itujące Bronisia, że sp raw a zły
obró t b ierze. Może więc być, że R .... ski chciał się nam
wytłom aczyć, a może i nas pow ikłać, ale dzięki Gó- 
rzew skiem u uniknęłyśm y tego. D ziw ny był człow iek 
ten  G órzew ski; tw arz brzydka, krostow ata, na p ierw szy  
rzu t oka niem iłe robiła  w rażenie; oczy tylko, łagodnie 
patrzące, czyniły ją  mniej w strętną; burczał, krzyczał, 
ale um iał dobrze robić tym , w k tó rych  uczciwość w ie
rzył; myśm y specjalnie dobroci jego  doznały.

S praw a Bronisia isto tn ie  pow ikłała się skutkiem  
zeznań R .....skiego i innych, których później aresztow a
no, choć on  sam  na pogorszenie losu sw ego nie w pły
nął. Uznano go winnym , w trącono do kazam at i w szel
kie nasze staran ia  o ulgi dla niego na nic się nie zdały.

Tym czasem  pracow ałyśm y zawzięcie; grom adziłyś
my odzież, bo m ówiono, że tych , których spraw y po
kończono, na S y b ir wyw ozić będą. Nieraz do w ieczora 
byłyśm y zajęte  w Cytadeli, n ie m yśląc o pożywieniu. 
R azu jednego , a było to w W ielki C zw artek, w raca
łyśm y głodne i, przechodząc koło sklepu rzeźniczego, 
łykałyśm y ślinę, a zapach w ędlin  drażnił powonienie; 
w reszcie głód przem ógł sk rupu ły  postne. Była z nami 
i narzeczona Jankow skiego*), k tó rego  partję rozbito, 
a  jego osadzono w C ytadeli i na śm ierć skazano. 
Była to osoba ładna, b londynka, ze ślicznemi nie- 
bieskiem i oczyma, ale tak  dziecinnie naiw na, że Mi-

*) Dowódca jednej z najdzielniejszych partji powstań
czych.



lunię i „kum y“ oburzało  to, jak  człow iek tak szlachet
ny i dzielny — m ógł podobną ukochać istotę. Opowia- 
dała, że kiedyś Jankow ski prosił, aby mu przyniosła 
inne buty, b o g o  nogi bardzo bolą; odpowiedziała 
mu: „na co ci buty , kiedy cię powieszą!" Lubiła się trze
potać i rozm aw iać z oficeram i i głośno zachw ycała się 
urodą jednego z nich, ztąd urosła p lotka, że ona, ko
chająca bohatera i tak  zacnego jak  Jankow ski człowie
ka, w krótce po jego  pow ieszeniu za m oskala wyszła. 
O strzegam  tu, aby, ktokolw iek plotkę tę posłyszy, nie 
w ierzył, bo je s t oszczerstw em .

Jen era ł W itkow ski obiecyw ał, że m atkę uwolni, ale 
nie bardzo spodziew ałyśm y się tego  w obec pogorsze
nia spraw y; nie m ałe też było nasze zdziw ienie, kiedy 
nam dał kartkę do G órzew skiego z poleceniem , abyśmy 
m atkę zabrały. Górzew ski jakby  się zdziwił, czy zakło
potał, ale nie pytałyśm y o pow ód; dość było, że matka 
wolna.

Broniś jeszcze był w  kazam atach. Z trudem  w y
rob ił u ks. K onstantego widzenie z Bronisiem  p. N or
b ert Jeska, ojciec szw agra Bronisia, oraz pozw olenie za
noszenia mu obiadów , gdyż w kazam atach niem al głód 
cierpiał. D rugie w idzenie w yrobił nam pan Ceimern, 
adjutant kom endanta Korfa, oraz książę Im eretyński, 
k tó ry  też był przy kom endzie.

W e wrześniu 1863 r. w yjechał z W arszaw y nam iest
nik książę K onstanty, a na jego  m iejsce naznaczony był 
H r. B erg i now y a surow y zaprow adził porządek. T e 
raz już sądzono w ięźniów szybko, bo naw et i pom ieścić 
ich nie mieli gdzie: m agazyny broni, odwach, zapełnione 
były więźniami, przyw iezionym i z placu boju, a X pa
w ilon i kazam aty zostaw iono dla w ażniejszych prze
stępców .

W  Maju w yw ożono na S yb ir całemi partjam i. P o 
starałyśm y się o znajom ych na kolei, u k tórych moglyś-
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my składać przeznaczoną do rozdania między więźniów 
odzież i żyw ność i u k tórych m ogłyśm y nocow ać, po 
niew aż godzina odjazdu nie była dokładnie wiadomą; 
a w yjeżdżali nad ranem . Zacna pani Falęcka rozkładała 
dla nas sienniki na ziemi, a sama czuw ała noc całą przy  
uchylonem  oknie. Była samą, bo naw et sługę oddaliła 
dla bezpieczeństw a. S p racow ane, znużone, spałyśm y 
snem tw ardym , a zaledw o św itać zaczęło pani Falęcka, 
usłyszaw szy  z daleka szczęk kajdan, budziła nas i tak 
po ciemku, zanim się spostrzeżono i w ięźniów  po w a
gonach rozlokow ano, już myśmy, p rzez dopuszczonego 
do tajem nicy człow ieka, w prow adzone zostały  na p e 
ron, i, ciągnąc *a soba naładow ane worki, w ołałyśm y 
drżącemi z zim na i w zruszenia głosami:

— Kto potrzebuje butów»? burki? koszuli? J e s t  tu  
chleb, i t. d.

W yjm ow ałyśm y z w orków  i rozdaw ały . W orki w y
próżniały  się szybko, więc znów biegłyśm y po now e, 
k tó re  ukry te  były w kom órce i zaufany człowiek przy 
nich straż trzymał.

Zgiełk, krzyk, szczęk kajdan składały się na ogłu
szający chaos, a nasze dziecinne cienkie głosy nikły 
w śród  tej w rzaw y. W  końcu ochrypłyśm y od krzyku 
i tylko na migi pokazyw ałyśm y; w tedy i żandarm i, k tó 
rzy nam z początku bronili przystępu , sami pomagali 
rozdaw ać. R ozdaw szy w szystko, znikałyśm y szybko, aby 
uniknąć zapytań , lub aresz tow an ia  i, Bogu dzięki, nie 
dow iedziano się, że zacni państw o Falęccy udział w  tem 
brali i że nas poczciw y G órżew ski o w yw ózkach za
wiadamiał.

P rzyszła  kolej i na sądzenie sp raw y Bronisia. Ci
cho się to  załatw iło, że jakby grom  w nas uderzył, kiedy 
od sió str Felicjanek przyszło w ezw anie, aby ktoś od nas 
przyszedł po w ażne wiadomości od Bronisia. O tóż do
w iedziałyśm y się, że do Bronisia w ezw any został kapu



cyn Józef Marja, aby go na śm ierć przygotow ał, że spę
dził z nim dzień cały, a przed wieczorem  oznajmił w ko
misji, że, poniew aż więzień je s t  kalw inem , on uważa, iż 
nie je s t  dostatecznie na śm ierć przygotow anym  i że na
leży w ezw ać księdza tegoż wyznania.

Egzekucja została odłożoną; szubienica już  stoi we
w nątrz tw ierdzy .

Rozbiegliśm y się, aby pozbierać wiadomości i rady, 
w yszukać kogo ze związkowych. I uradzono: aby na 
całą  noc ktoś pojechał drezyną do granicy i ztam tąd 
telegrafow ał do Paryża. W  Paryżu  przez pana H en
ryka M artin i księcia N apoleona postarano się wręczyć 
p rośbę  cesarzowej Eugenii, k tó ra  się tak przejęła tem, 
że poddany francuzki jest skazany na śmierć, że tele
grafow ać kazała do P e te rsb u rg a  i egzekucję w strzy
mano.

C ały tydzień trw ały  staran ia  i telegrafow ania. Mia
sto  Dinan, w którem  urodził się Broniś, gdzie ojciec 
jeg o  pracow ał i by ł znanym  adwokatem , podało też pe
tycję do cesarzow ej Eńgenji. S tarano  się tam tak 
energ icznie i skutecznie, że po tygodniu  ułaskaw ienie 
przyszło.

Tym czasem  szubienica stała.
Ksiądz kalw iński Diehl codzień byw ał u Bronisia 

i na śm ierć go gotow ał. Czcigodny ten  człowiek p rzy 
sy łał do nas codziennie wiadom ości i codziennie zabie
ra ł od nas w iadomość, jakie się robią starania; to i mniej 
mąk przeżyliśm y. Chociaż o cofnięciu w yroku byłyśm y 
zaw iadom ione ju ż  z Paryża, poszliśm y w szyscy, ile nas 
było, usłyszeć po tw ierdzen ie  i od hr. Berga; dowiedzia
łyśm y się przy tem , że wyrok zmieniony został na ze 
słanie do ciężkich robót do N erczyńska na całe życie, 
i że nam wolno będzie zobaczyć się z Bronisiem  przed  
wywózką, na co otrzym ałyśm y bilet wejścia do C y ta
deli. W ów czas w stęp do tw ierdzy zupełnie był w zbro
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niony: w ażnych więźniów było dużo, kom prom itowali 
jedni drugich i obaw iano się ucieczki. Nasze zatem  po
zw olen ie  m usiałyśm y zawdzięczać potężnej protekcji.

Broniś dziękow ał i n iby cieszył się wolnością, ale 
jak a  ta w olność być miała!

Raz jeszcze mieliśmy z,obaczyć się na wyw ózce.
O koło połow y C zerw ca zaw iadom ił nas Górzew- 

ski, że B ronisia w yw ożą oraz wielu innych, do których 
rodzin  posłałyśm y też zaw iadom ienie. M iałyśmy już przy
gotow ane rzeczy; p ieniądze zaszyć kazałyśm y w kam i
zelkę i specjalnie na to zrobiony trzosik, a oprócz tego  
cygarnicę, też z ukrytym i pieniędzm i, miał m u wręczyć 
znajom y urzędnik  kolejowy. Poniew aż wiedziałyśm y, że 
dużo osób będzie na tej wyw ózce, a wywożony był nasz 
krew ny, nie poszłyśm y na noc do pani Falęckiej, tylko 
w raz z tłum em  ludzi nad ranem  na Pragę, na stację 
P etersburgską .

Sale  były ośw ietlone, żandarm ów  moc; klęli, ro z 
pędzali, nie w iedzieli, zkąd ta falanga dow iedziała się
o w yw ózce. Myśmy czekały z niepokojem  ukazania się 
więźniów.

Jakoż nadeszli.
W ojsko u tw orzyło  szpaler, środkiem  k tórego  p rze 

chodzili skazańcy—jedn i w kajdanach, inni bez kajdan,— 
wynędzniali, p rzerażen i.

P łacz w zm agał się i krzyki; poznaw ano sw oich, 
w ręczano na drogę, co kto przyniósł. Boleśnie było p a 
trzeć na tych, do k tó rych  nikt nie przyszedł; ale w łaś
nie tym rozdaw ały  nasze „kum y" drogie, bo przecież
o zwykłym  naszym  obow iązku przy  w yw ózkach nie za
pom inałyśm y.

W ięźniow ie szli szeregiem , ' a B ronisia nie było. 
Z niepokojem  pytam y żandarm ów , a oni mówią:

— Je s t jeden , k tó rego  przyw ieźli oddzielnie, bun- 
tow szczyk musi wielki, musi król, a taki w ysoki i piękny!

— 73 —



— 74 —

Jakoż ukazał się. Blady był, choć spokojny: wynio
sła  postać, piękność niezw ykła i dziwnie ujmująca; kaj
dany na rękach i nogach...

K obiety  ryknęły  płaczem , kiedyśm y się do niego 
zbliżyły, p rzedarłszy  się przem ocą, a on jedną  po dru
giej żegnał. Czy to zaw dzięczałyśm y podziw owi, jaki on 
w zbudził, czy też tem u, że żandarm i znali nas już z in
nych w yw ózek, dość, że nas z nim razem  puszczono na 
peron: ani szturchańce, ani nahajki nie zdołały temu 

, przeszkodzić.
Broniś już  był w  w agonie, my przy nim; co k tófa 

z nas m iała na myśli, m ów iła mu, a w ielokrotnie, gdzie 
są zaszyte pieniądze, kto mu odda cygarnicę też z p ie 
niędzmi. O n m ówił o spraw ie swojej, kto zdradzał, kto 
bj^ł zdradzony; mówiliśmy po cichu, uryw anem i słowami, 
bo Broniś siedział w oddzielnym  w agonie i pod strażą 
czujnego oficera. Czas na pożegnanie był krótki, bo 
w łaśnie tych rozm ów z więźniami uniknąć chciano.

T rzeci dzw onek i pociąg ruszył, uwożąc Bronisia 
do Perm u, jak  sądziłyśm y, a ztam tąd do N arczyńska 
jak  brzm iał wyrok.

W  parę  tygodni dostałyśm y kartę  z Perm u, ale 
odtąd żadnej wiadomości, mimo, żeśmy i od zesłanych, 
k tórzy pisyw ali, coś się dow iedzieć usiłowały; nikt o nim 
nic nie słyszał.

VII.

Z  pamiętnika Emilji JHeurichowej.

K iedy po wyjeździe Bronisia Szw arcego przyszły- 
śm y do rów now agi, obow iązkow a konieczność zmusiła 
nas do nieustaw ania w pracy  nad niesieniem  pomocy 
biedakom , którzy odarci, głodni, często chorzy, ranni, 
z placu boju przyw ożeni byli. C ytadela była przepełn io
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na. Nietylko X paw ilon i kazam aty, sale i magazyny 
broni na pom ieszczenie więźniów przeznaczone były. 
Byli i tacy, k tórzy nikogo ani z rodziny, ani znajom ych 
nie mieli; ludzie, z różnych stron  przyw iezieni. Ponie
waż partyzan tka  trw ała—oddziały pow stańcze walczyły 
z rożnem  pow odzeniem ; pod dow ództw em  ludzi takich, 
jak  Padlew ski, Żychliński, Lew andow ski*), Jankow ski,— 
cudów  w aleczności dokonyw ali p rzy  m izernych środkach 
wojennych. W  końcu uledz musieli przew ażającej sile; 
szli w  więzy, szli gnani na Sybir.

N apracow ały się kobiety dobrze, chcąc partję  
w yw ożonych zaopatrzeć choć najskrom niej na drogę 
w odzież, pieniądze i żyw ność. Po całym dniu pracy 
biedne córki moje ledw o żywe przychodziły do domu. 
Często robiono trudności; nie wszyscy byli tacy w zglę
dni, jak  kapitan A m adiejew , k tó ry  i rzeczy chętnie 
przyjm ow ał, i w idzenie ułatw iał. Po pew nym  czasie na
stąpiła zmiana, poniew aż jednej z pań udało się up ro 
wadzić w ięźnia z odwachu. P rzyniosła  mu ubranie ko
biece i tak zręcznie i szybko z tem się załatw ili, że 
jedn i z pierw szych Cytadelę opuścili. Zatrzym yw ano po
tem  przy bram ie każdą dorożkę, rew idow ano, ale nic już 
nie odkryto . O d tego  czasu bez pozwolenia jen era ła  
Korfa nikt do Cytadeli wjechać nie mógł. W  biurze je 
nera ła  Korfa trzech urzędników  pisało ow e pozwolenia^ 
bo tak w ielka była liczba kobiet, zrozpaczonych matek, 
żon, sióstr, p ragnących nieść ulgę swoim ukochanym , że 
urzędnicy nadążyć nie mogli.

P rzyszłyśm y kiedyś dość późno; sala przepełniona 
była; stanęłyśm y pod oknem , czekając kolei; naraz we 
drzw iach o tw artych, prow adzących  do kory tarza , u k a
zuje się kapitan  Ceim ern, znany z tow arzyszenia nam 
na widzenie z Bronisiem. S ta ł tam  chwilę, w reszcie zło

*) Żychliński, Lewandowski—dowódcy partji powstańczych.
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żył nam uprzejm y ukłon, na który odpowiedziałyśmy 
ukłonem; kapitan oddalił się zwolna, oglądając się parę 
razy; zdziw iło nas to  i m ówiłyśm y do siebie, co by to 
znaczyło? kiedy kapitan  ukazał się pow tórnie, ukłonił 
się znow u, dając nam znak, abyśmy szły za nim; uczy
niłyśm y to skwapliw ie. K apitan czekał na nas na skrę
cie kory tarza i w prow adził do pokoju, gdzie przy stole, 
założonym  papieram i, siedział m łody oficer; — kapitan 
C eim ern przedstaw ił:

— Książę Im eretyński — panie Heurich.
Książę w stał i w ręczył nam już p rzygotow any bi

let wejścia do Cytadeli, w ypisany na nasze nazwisko. 
Ó w  m łody książę — był to późniejszy jenera ł guberna
to r w arszaw ski.

Dzięki uzyskanem u pozw oleniu m ogłyśm y zawieźć 
do Cytadeli ubranie i żywność. W ięźniów  było bardzo 
dużo, a prow adzono ich w ięcej jeszcze. W łaśnie  blizko 
w ró t spotkałyśm y now ą partję  pojm anych; bez broni już 
byli; w szystko młodzi ludzie, ubrani w św itki lub cza- 
marki, w konfederatkach na głowach; mimo w yczerpania 
głodem  i trudam i, dzielnie wyglądali.

Pośród  nich górow ała postać  księdza kapucyna, 
nazw iskiem  A gryp in  K onarski. P atrząc  nań mimo woli 
przychodziła na myśl postać „Księdza M arka". W  szla
chetnej postaci księdza w idniały miłość i poświęcenie 
dla kraju i bliźnich; przem aw iał wciąż do tow arzyszów  
niedoli, dodając odwagi, otuchy do zniesienia losów, 
jak ie  na nich w ypaść miały: Sybir, wcielenie do pułków  
czy ro ty  aresztanckie. Jakie było przew inienie księdza 
K onarskiego, nie wiem, ale słyszałam , że w  dni kilka 
przez pow ieszenie straconym  został.

C ytadela  nie m ogła pomieścić tak  wielkiej liczby 
więźniów, więc partjam i zaczęto wysyłać. Córki moje 
znalazły drogę do adjutanta plac-kom endanta i przez 
niego o każdej w yw ózce wiedziały i zawiadam iały inne
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panie, a bezustanku pracow ały, zbierały  ubrania, pie
niądze, żyw ność. T o  w szystko zgrom adzało się u zna
jom ych na kolei petersburgskiej i często na noc już  tam 
chodziły, aby nie chybić wysyłki. Poczciw a pani Fa- 
lęcka udzieliła nam sw ego pokoju, gdzie byle jak  mo
żna się było przedrzem ać, a ona, zdała posłyszaw szy 
szczęk łańcuchów , budziła moje zbiedzone, sp racow ane 
dzieci i cicho schodziłyśm y na dół, ciągnąc za sobą na
ładow ane w orki i rozdaw ałyśm y, czego kto potrzebow ał; 
najwięcej p róśb  było o buty, tylko o buty; było ich du
żo, a jednak  zby t mało.

Nagrom adziło się znów  u nas m nóstw o różnych 
rzeczy, a szczególniej szarpi, bandaży, którym i by ła  za
pakow ana kom órka, po trzebna mi w zimie na drzew o, 
a panie różne, w m iarę potrzeby, zabierały  owe szarpie 
po trochu. Chciałam  to gdzieś um ieścić i udałam  się 
z p ro śbą  do sióstr m iłosierdzia. S iostra  starsza z chę 
cią zgodziła się to w ziąść— i zaraz dnia tego m oja sio
strzenica, otulona tylko chustką, wywiozła to z domu 
mego; jakże później byłam  z tego  zadowoloną!

W  kilka dni córki moje starsze w ybrały  się do 
wiedzieć od pułkow nika A ndrejew a, kiedy będzie now a 
w yw ózka, — gdy  naraz w pada b ra t lokatorki i mówi, że 
jakieś now e m usiało się stać nieszczęście. Istotnie, sły
chać było jakby krzyki z oddalenia; wyjrzałam  przed 
bram ę i zobaczyłam przebiegający  oddział w ojska 
w  stronę Now ego Św iatu. Jedna z odw ażniejszych lo
kato rek  doszła Chm ielną ku Nowem u Św iatu  i p o w ró 
ciła z w iadomością, że rzucono bombę z domu hr. Za
m oyskiego, i że był to  zamach na życie hr. Berga; aresz
tu ją  m nóstw o młodzieży, rew idują  mieszkania, meble 
w yrzucają na bruk, palą. Nie w iedziałam , ile w tem 
praw dy, ale że córki moje m ogą być narażone na n ie
bezpieczeństw o, — będąc zm uszone w racać tędy  do do
mu, wyszłam  i ja  z młodszemi córkam i na ulicę i w krótce



— 78 —

spotkałyśm y się. Córki w ydały mi się przerażone; kiwały 
do nas ręką, abyśm y nie szły dalej.

K iedyśm y doszły do dom u z pow rotem  z krzykiem 
w padły do mieszkania, załamując ręce, opow iadając o no- 
wem nieszczęściu, jakie nas czekało.

O tóż pana A ndrejew a nie zastały w domu; siostry 
jeg o  prosiły , by zaczekały, a kiedy nadszedł, zwrócił 
się do moich córek i rzekł:

— T urbujecie się panie o wywózkę obcych ludzi, 
a nie wiecie, co was czeka dziś w nocy. M atka pań zo
stanie aresztow aną i natychm iast odstaw ioną będzie na 
kolej i w yw iezioną do W iatki; nie wolno mi tego mówić, 
ale mi w as żal i sumienie nakazuje uczynić dla was ten 
wyjątek.

Dziękow ały i biegły z pow rotem  prosto  Mazowiec
ką, praw ie nic nie widząc, co się na Nowym  Swiecie 
dzieje.

Zrozpaczone byłyśmy; serce w nas zam ierało, nie 
znajdując rady, co czynić? Ja byłam tego zdania, aby 
się poddać woli Bożej — i do W iatk i jechać, bo i cóż 
innego można było zrobić? — kto zechce mnie ukrywać, 
brać na swoją odpowiedzialność? — a dla mnie wielka 
zgryzota kogoś za sobą wciągnąć w nieszczęście. Ale 
biedne ukochane córki moje słyszeć o tem nie chciały.

— Nie damy w yw ieźć matki na krańce świata! — 
musimy ratow ać — wołały.

Ale do w ieczora nic lepszego uradzić nie m ogłyś
my, jak  szukać pom ocy na tę noc u Felicjanek i miesz
kającej w ich dom u ciotecznej siostry mojej, Zielińskiej. 
Z rozpaczą pożegnałam  córki i opuściłam dom mój — 
na zawsze.

Z ostrożnościam i wielkiemi doszłyśm y do klasztoru 
Felicjanek, bojąc się, by nas nie śledzono. S iostra  przy
jąć mnie nie chciała, tłom acząc się, że bez w iedzy Feli
cjanek uczynić tego nie może. Poszła więc do przełoźo-
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nej i zdecydow ały, że poniew aż p rzełożona narażać 
istnienia k lasz to ru  nie może, p rzeto  na dłuższy czas od
mawia przechow yw ania mnie stanow czo, ale, ulegając 
prośbom  siostry Zielińskiej i siostrzenicy Felicjanki Bo
row skiej, tę jedną  noc i dzień następny  zostać mi po
zwala.

Pozostałam , a córki moje poszły do domu; z trw o 
gą oczekiw ały policji.

K iedy nadszedł oberpolicm ajster, kom isarz i tłum 
policji, córki tłom aczyły im, że sam e są niespokojne 
i dla tego spać się nie kładły, bo m atka w yszła przed  
wieczorem, nic nie mówiąc, gdzie idzie, i dotąd nie 
w róciła. O berpolicm ajster rozkazał zrobić rew izję, a có r
kom zapow iedział, aby, skoro matka powróci, natych
m iast zawiadomiły policją. Po tem, co nastąpiło, moż
ność pow ro tu  do domu była mi zupełnie odjętą.

W śród  dnia córki dostały od związkow ych adres 
m ieszkania, k tó re  ja  tegoż dnia jeszcze zająć mogłam,— 
więc koło w ieczoru pożegnałam  z dziękczynieniem  Feli
cjanki, moją siostrę i znów, z ostrożnościam i, udałyśm y 
się na ulicę B row arną.

W  jednym  z domów, w oficynie, m ieszkało młode 
m ałżeństwo: on p racow ał p rzy  wodociągach, należał do 
organizacji, ona, m łodziutka i bardzo miła, sam a zajmo
wała się gospodarstw em ; to też z ufnością pow ierzono 
im opiekę nadem ną, i córki moje m ogły być spokojne. 
Moja opiekunka prosiła  mnie, abym  zachow yw ała się 
cicho, św iatła nigdy nie zapalała, aby nie było śladu, 
że pokoik, w którym  m ieszkać miałam, je s t zajęty; a gdy 
ktoś do niej przyszedł, ja  musiałam' ukryw ać się za pa
raw anem  w jej pokoju. O strożność tę trzeba było za
chować, gdyż policja wiedziała, że pokoik je s t opróżnio
ny; m ieszkał tam bowiem poprzednio listonosz, k tórem u 
przy  jakiem ś zbiegow isku odcięto to rbę  z posyłkam i 
pieniężnemi. Biedak tak wziął to do serca, że, mimo rad
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życzliw ych, aby całą praw dę w yznał w  urzędzie, a mo
że uwzgłędnionem  zostanie, pow iesił się. G dy to spo
strzeżono, zeszła policja, zwłoki w yprow adzono dwa 
dni przed tem, zanim ja  się sprow adziłam . Notuję ten 
szczegół dla tego, że już drugi raz  w tak  smutnej by
łam konieczności, by zająć miejsce po świeżo zmarłym: 
w  Cytadeli, po powieszonym  Żłobickim, tu po despera
cie samobójcy. Ileż sm utnych, rozpacznych myśli prze
biegło przez te skołatane głowy! — modliłam się też za 
nich obu gorąco.

P rzez cały miesiąc zam ieszkania mego na ulicy 
B row arnej córki odw iedzały mnie codziennie; rozma
wiać nie wiele mogłam, byle je  widzieć: a potem  z moją 
gosposią szłyśm y odprow adzić je B row arną i Karową, 
ja , otulona chustką, gospodyni z la tarką  i konewką, niby 
do źródła po wodę; dzieci moje, też z latarkam i, szły 
przodem  i tak  odprow adzałam  je , patrząc za nimi, póki 
mi z oczu nie znikły na skręcie Now ego Św iatu  i, Bóg 
łaskaw  przez cały ten  czas żadna przykrość nas nie 
spotkała.

Tym czasem  ludzie poradzili córkom, aby dom sprze
dać, chcąc ocalić resztę pieniędzy; poniew aż dom odpo
w iadał za całość mojej osoby, w ięc mogli go skonfisko
wać. S przedany  też został sym ulacyjnie, a córki już 
m ieszkały jako lokatorki. Na Brow arnej też dłużej miesz
kać nie mogłam, poniew aż właściciel wym ówił mieszka
nie moim opiekunom, pod  pozorem , że sam  je  zajmie, 
a poniew aż ja  w ylegitym ow ać się nie mogłam, musia
łyśm y szukać innego pomieszczenia.

Znaleźli się ludzie zacni, którzy przyrzekli córkom 
opiekę dla matki, póki sp raw a się nie wyjaśni. A le, że
by się do nich dostać, trzeba  było opuścić W arszaw ę. 
Za obcym pasportem  jechać  nie mogłam, poniew aż fo
tografie moje były rozesłane na stacje i poznano by 
mnie; w yjechałam  więc kurjerką, a w  G rodzisku połą



czyć się m iałam z osobą, k tó ra  w oznaczonym  dniu 
spotkać mnie miała. O d Rządu N arodow ego otrzym ałam  
form alny pasport i książeczkę legitym acyjną na imię 
E leonory  K olasińskiej, córki przyniosły  mi p ieniądze 
i rzeczy  z to rbą  na drogę i pożegnałam  je. Bóg jeden  
wie, na jak  długo.

W siadłam  do karetki, jadącej do Błonia, a moje 
biedne dzieci jechały  z daleka dorożką, chcąc widzieć, 
jak  przejadę rogatki, jak  się odbędzie rew izja rogatkow a. 
Śnieg padał dnia tego, więc otulone byłyśm y do pół 
tw arzy , a ja  jeszcze miałam tw arz ow iniętą w atą i białą 
chustką. K iedy karetka przystanęła  p rzy  rogatce, spoj
rzałam  ku okopom ; moje córki tam stały! Skinęłam  ty l
ko g łow ą na pożegnanie, — ale jednocześnie spostrze
głam dw ie kobiety, k tóre mnie sobie pokazyw ały: — 
strach  mnie ogarnął, aby m nie w itać n ie chciały, bo to 
były  lokatorki z m ego daw nego domu na Lesznie. Szybko 
weszłam  do kancelarji; urzędnik  nie spojrzał naw et na 
mnie, pieczęć na  pasporcie  przyłożył. U spokojona w sia
dłam do karetk i i szczęśliwie dojechałam  do Błonia.

Było to już wieczorem; karetka stanęła  przed  tym 
samym  zajazdem, gdzieśm y zatrzym yw ali się na popas, 
jadąc do Sw ędow a, do siostry , gdy byłam jeszcze dzie
ckiem. Pytałam , gdzie bym m ogła przenocow ać; ale 
w szystko było zajęte przez podróżnych. Z aproponow a
no mi nocleg w sali bilardow ej na kanapie; przystałam , 
ale musiałam czekać, aż się goście rozeszli. O ka zmru
żyć nie mogłam, mając myśli przepełnione sm utnem  
rozstaniem  i tro ską  o los moich biednych dzieci; po- 
w tóre, ponad salą bilardow ą był pokój, zajęty przez ko
zaków , k tórzy noc całą tupali, p rzygryw ając  na jakim ś 
skrzeczącym  instrum encie; nad ranem  dopiero uspokoili 
się, a ja  byłam  tak znękana, zbolała i zmęczona! P ro 
siłam o herbatę, ale pić jej nie mogłam: oparta  na rę 
kach gorzko płakałam . Zabrałam  wreazęje sw oje raa-

W spom nien ia . S g /rE L F ’A N
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natki i poszłam  szukać furmanki, k tó raby  mnie do G ro
dziska zawiozła, ale na żadną, jadącą w tą  stronę, na
trafić nie mogłam; wreszcie jakiś chłop odezw ał się:

— Jeżeli pani zaczeka do południa, to ja  przyw io
złem nauczyciela z Grodziska, k tóry  tam w raca i może 
panią zabierze; poszedł robić spraw unki.

Nie chcąc w racać do zajazdu na obiad, kupiłam 
parę obw arzanków , usiadłam  przed jakimś domem na 
ław ce, oczekując pow rotu  nauczyciela. Nauczycięl zgo
dził się zabrać mnie, ale uprzedził, że podróż nie będzie 
zbyt miła, gdyż on wiezie 4 prosiaki dla żony. W  dro-® 
dze pow iedziałam  nauczycielow i, że zmuszoną jestem  
nocow ać w G rodzisku i poczciwy człow iek zapropono
w ał mi, abym u nich przenocow ała i nietylko, że wyna
grodzenia przyjąć nie chciał, ale mnie na kolej odpro
wadził.

W  jednem  z okien w agonu spostrzegłam  pannę 
A ugustę Toeplitz, k tó ra  mnie odwieźć miała do swojej 
siostry. Pozornie nieznajom a, byłam  już pod jej troskli
w ą opieką.

Za Płyćw ią pociąg nagle wstrzym ano; pokazało się, 
że m ost zerw ali pow stańcy. Zatelegrafow ano do na
stępnej stacji o w agony na drugą stronę mostu; tym
czasem  czekaliśm y na zimnie, deszcz ze śniegiem  padał, 
nogi nam  przem okły, przeziębły. Na szczęście przybli
żył się jakiś pan, znajom y panny A ugusty, prosił, abyśmy 
czekały w tem  samem miejscu, a sam poszedł do dróż
nika prosić o gościnność. W kró tce pow rócił i poszłyś
my z nim; w iele osób już tam się schroniło; ciasno było, 
stać m usiałyśm y, ale byłyśm y pod dachem! Po godzi
nie w agony nadeszły, dojechałyśm y do Rogow a, gdzie 
pow óz na nas czekał i zaniepokojony opóźnieniem 
woźnica.

W  połow ie drogi czujemy, że powóz ledw o się to
czy. Pytam y, coby było przyczyną? woźnica objaśnia,

— 82 —



— 83 —

że koło złam ane. W  m iasteczku furm an chodzi do ko
wala, do proboszcza, do burm istrza, ale mu ko ła ' nikt 
pożyczyć nie chce; w reszcie jak iś kow al podejm uje się 
z repąrow ać  za dwie godziny.

P rzyszłyśm y więc do zajazdu, zziębnięte, zm artw io
ne i tak znużone, że panna A ugusta oparła się na tw ar
dym kufrze, ja  na zestaw ionych krzesełkach i p rzespa
łyśm y te dwie godziny.

T e w szystkie przeszkody i opóźnienia spow odo
w ały w ielki niepokój w dom u rodziny panny A ugusty , 
z radością też byłyśm y witane.

W  kilka dni po moim przyjeździe dano znać, że 
w sąsiednim dw orze przebyw a partja  pułkow nika Syre- 
wicza. Pojechałam  tam z panną A ugustą  pow itać dziel
nych obrońców  Ojczyzny; zastałyśm y ich p rzy  rozpisy
w aniu listów , rozkazów. Po skończeniu pracy i spoży
ciu w spólnie śniadania pułkow nik  Syrew icz, adjutant 
br. Pu tkam er i kilku jeszcze oficerów  odprow adziło  nas 
część drogi, cw ałując przy bryczce i żywo rozm awiając 
z panną A ugustą, pełni w iary, ognia młodości, pośw ię
cenia; obiecyw ali odw iedzić dom siostry . Panna A ugu
sta z siostrą  um yśliły przygotow ać sztandar i ofiarować 
dowódcy. Moje sta rsze  córki przyjechały pom agać, przy- . 
czem i ja  skorzystałam , bo przez dni kilka z niemi p rze 
byłam.

Przyjęcie zgotow ano Syrew iczow i serdeczne i u ro
czyste. K iedy oddział zbliżał się do dw oru, już  w  drzwiach 
staliśm y w szyscy, by go pow itać. Pułkow nik, którem u 
sz tandar p. A ugusta  T oeplitz  z córką moją ofiarowały, 
cofnął się i mówi:

— Nie na p rogu, nie na progu witajmy się, to po 
dobno nie przynosi szczęścia!

K iedy mu ofiarow ano chorągiew  z życzeniami po
wodzenia, był zachw ycony.

O ddział Syrew icza był bardzo dobrze ub rany  i do



brą  broń  posiadał;—potyczki prow adzili z rożnem powo
dzeniem; wreszcie rozbici, szli w rozsypkę. Część tych 
biedaków  po trzydniow ych zapasach zdołała ujść i ro
zejść się po różnych dw orach. Przerażenie  nasze było 
w ielkie, gdy w podw órze w padło kilkunastu jęźdzców; 
ludzie pom ogli im zsiąść z koni, gdyż tak byli zmęczeni 
i bezsilni, że, nie czekając na jedzenie , w izbie czelad- 
niej pokładli się i posnęli.

P an  domu, nie będąc pew ny, czy moskale nie zdą
żają za nimi, szybko kazał zaprzęgać. My z panią ubie
rałyśm y rozespane dzieci, a że bryczki sta ły  nie przed 
domem, ale za ogrodem , dla niezw racania uwagi, szłyś- 
my piechotą, niosąc dzieci, a starszy chłopczyk szedł 
przy  m atce. Podoficer dał nam znaczek, aby nas pla
cówki nie zatrzym yw ały; i tak szczęśliwie dojechałyśm y 
do sąsiedniej wsi, gdzie oczekiwać m iałyśm y wiado
mości, kiedy do domu w racać będzie można. Kiedyśmy 
wróciły, ani ś ladu  już nie było biednych zbiegów, a cho
ciaż służba miała zapow iedziane, by o bytności ich ni
kom u nie wspom inała, jednak  ktoś m usiał w ygadać się, 
bo przyjechali kozacy w śród  dnia, otoczyli dom, zro
bili rew izję.

Po dwóch tygodniach, ku naszem u przerażeniu, zje
cha li nocą i zabrali pana domu. O sadzono go w wię
zieniu w Łodzi i, mimo starań  żony, został skazany na 
Syberję. Po roku i ponow nych staraniach miał pow ró
cić do domu; w tedy  żona, bojąc się, aby mąż, raz już 
skazany, nie miał now ych k łopotów  i now ej kary za 
przechow yw anie u siebie osoby, poszukiw anej przez po
licję, i też będącej pod wyrokiem , oznajmiła moim cór
kom, że życzyłaby sobie, abym ja  dom jej opuściła. 
Moje córki przez osoby, m ające stosunki, dowiadywały 
się, jak  się zapatryw ano  na moją spraw ę; ale wszędzie 
tę samą otrzym yw ały odpowiedź: jeżeli do W arszawy 
przyjedzie, musi odsiedzieć w  więzieniu i jechać do



W iatki. Na to nie chciały biedne moje dzieci pozwolić, 
a nikogo też na ciężką odpowiedzialność za przechow y
w anie politycznego przestępcy  narażać nie chciały.

Pozostaw ał wyjazd za granicę.
Chcąc się jeszcze naradzić z córkam i, pożegnać je 

i ukochaną W arszaw ę, przyjęłam  propozycję sąsiada mo
ich opiekunów , a poniew aż i na sum ieniu tego  pana moż- 
naby znaleźć kreskę, więc za dobrze podrobionem i pas- 
portam i na inne nazw isko w ybraliśm y się, nie koleją, ale 
bryczką do W arszaw y.

Pow stanie  miało się już ku schyłkow i, przynajm niej 
w  tej stronie; więc i na p aspo rty  mniej baczono, zw łasz
cza, że ja  pozostaw ałam  na bryczce, moj tow arzysz sam 
się w  kancelarjach prezentow ał.

Przybyliśm y nocą do W arszaw y. Córki, w y stra 
szone i uszczęśliw ione, już w szystko przygotow ały; zna
lazły osobę, pannę Jadw igę W olską, k tóra miała tyle 
odw agi, dzielności i przyjaźni dla moich dzieci, że pod
ję ła  się zagranicę mnie przew ieźć. W idzenie z córkam i 
odbyło się naturalnie nie w domu; a nazajutrz, tą  sam ą 
drogą, wróciłam  na wieś; a we dw a dni miałam kraj 
opuścić na zawsze. N iepew ność losu, jak i mnie tam cze
ka, z duszą, p rzepełn ioną troską o los córek. K rzepiła 
mnie tylko nadzieja, że Bóg m iłosierny nie opuści bied
nych sierot.

I nie opuścił i czuwał nad niemi.
Napisałam do nich list długi, kończąc go w ierszy

kiem, zdaje się, takim, o ile pamiętam:

I znowu bezdomna, zbieraj sw e manatki,
Podążaj w  kraj obcy, daleki 
Porzuć Ojczyznę, ukochane dziatki,
Na długo — może na wieki!

Pożegnaw szy zacnych, szlachetnych ludzi, k tórzy 
mi dali pom oc i p rzy tu łek , a trak tow ali jak  kogoś z ro-
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dżiny, musiałam przedew szystkiem  osobiście staw ić się 
u burm istrza m iasteczka Brzezin dla pośw iadczenia świa
dectw a, że, jako gospodyni, w domu ow ych państw a 
przebyw ałam  i jadę  objąć takież miejsce w Koninie. Ko
leją tej niebezpiecznej drogi robić nie m ogłyśmy, więc 
skoro panna W olska przyjechała po mnie, odesłano nas 
swemi końmi do Lodzi, ztam tąd om nibusem  w dalszą 
drogę; nocą dżdżystą, nie widząc nic, naw et tw arzy to
w arzyszów  podróży, dow lokłyśm y się do jakiejś stacji, 
a rankiem  już kurjerką  do Konina.

T u  now a trudność  odbyw ania dalszej podróży z po
wodu, iż mój pasport był w ydany tylko do Konina; ale 
pani W olska przypom niała sobie, że ma znajom ego se
kretarza p rzy  komisarzu; w yszukała go, ale on, po na
radzeniu się z kom isarzem, k tó ry  był uczciwym czło
wiekiem, oznajmił nam z żalem, że nic dla nas zrobić 
nie mogą.

Zdecydow ałyśm y się zdać całą spraw ę na łaskę 
Opatrzności. Jeżeli nam się uda jechać  dalej, to  się uda; 
jeżeli mnie przytrzym ają, pani W olska zatelegrafuje do 
moich córek: „paczka zatrzym ana“; jeżeli się w Koninie 
będę zmuszoną zostać „paczka p o zo sta ła“. P. W olska 
miała pasport form alny, więc się na p ierw szy plan wy
suwała; ja  udawałam , żęśm y sobie obce i cokolw iek by 
mnie spotkało, ona przyznać się do mojej znajomości 
nie miała.

Na kurjerkę, odchodzącą do* S łupcy, przyszłyśm y 
za w cześnie, gdyż o 10 god. w ieczór odchodziła w in n ą  
stronę; trzeba  było czekać do 12 god. Zauw ażyłyśm y 
jakiś niepokój między urzędnikam i i posłyszałyśm y, że 
ma przejeżdżać jakaś podejrzana osobistość, więc prze
glądano księgi pocztow e. Nie mogłam brać tego do sie
bie; jednak, przejęta  w ażnością położenia, gorąco modli
łam się do Boga o pomoc; wszak P an  nasz Jezus C hry
stus powiedział: „a wzywaj mnie w dniu strapienia, tedy
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cię w yrw ę, a ty  mnie uw ielbisz;—jeżeli jednak  nie może 
być odw róconym  odemnie ten kielich goryczy, to nie
chaj się stanie wola Tw oja św ię ta“.

Z uderzeniem  12 g. w szedł do pokoju, gdzie ocze
kiw ałyśm y, jakiś m łody urzędnik, rozespany, stanął na 
środku i w zniósłszy ręce do góry  głośno ziew nął, a pod 
sunąw szy się do nas bliżej i chcąc się widać prędko 
pozbyć, zażądał pasportów . N ajpierw  przejrzał pas- 
po rt pani W olskiej; gdy podałam  mój, ledw o rzucił 
okiem, pew ny, że do Słupcy, i rozkazał:

— D obrze, mogą panie jechać!
Pani W olska zerw ała się z kanapy; ja  podążyłam  

za nią, tak w zruszona dowodem  łaski i m iłosierdzia Bo
żego, że się na nogach utrzym ać nie mogłam. D opiero  
kiedy ulokow ałyśm y się w kurjerce, rzuciłyśm y się so 
bie w objęcia, płacząc i śmiejąc się naprzem ian, a Bogu 
gorąco dziękując.

Ze Słupcy wzięłyśmy bryczkę pocztow ą do Kosso- 
wa z zastrzeżeniem , aby, gdy przed  dw ór zajeżdżać bę
dzie, nie używ ał trąbki, gdyż nie chciałyśm y zw racać 
sobą uwagi. T o  też, gdyśm y zajechały, nikt na spo t
kanie nie wyszedł; dopiero, kiedyśm y, zapukaw szy do 
drzwi, w eszły do obszernego pokoju, zastałyśm y panią 
senato row ą Gościm ską przy śniadaniu i naradzie z go
spodynią. Bardzo nas serdecznie przyjęła i do śniada
nia prosiła; pierw szy też raz od wyjazdu z p. W olską 
zjadłyśm y śniadanie, czując się bezpieczne pod  dachem 
zacnej pani senatorow ej.

Zaprow adzono nas do przeznaczonego nam  pokoi
ku, gdzie spokojnie m ogłyśm y pogadać o mojej spraw ie. 
Podczas obiadu pani Gościm ską, zak łopotana, oznajm iła 
nam, że w łaśnie syn jej przyw iózł w iadomość, że kor
don graniczny został zmieniony; że poprżedni dow ódz- 
ca był człow iek uczynny i pozw alał, w zam ian za różne 
grzeczności i upom inki w  postaci ryb, raków , jarzyn,



ow oców —przepraw iać się do P rus samej pani, synom, 
lub gospodyni; że dlatego zrobiła  mi nadzieję przew ie
zienia do P rus, a poniew aż obecnego dowódzcy nie 
zna, musi czekać, aż on jej w izytę w edług' zwyczaju 
złoży.

W  domu pani Gościmskiej w szyscy byli dla nas 
bardzo serdeczni; córka pokazyw ała dom, ogród, kap
liczkę, przepięknie urządzoną; a właśnie, kiedyśm y do 
lasu się w ybierali, zaanonsow ano przybycie pana kapi
tana  z żoną. Było to nie tylko zw ykłe złożenie usza
now ania p. senatorow ej, ale i p rośba gorąca o trzym a
n ie do chrztu  synka, k tóry  się n iedaw no urodził. Pani 
senato row a znalazła się w kłopocie; ale w takich oko
licznościach odmówić nie chciała i zdobyła się na czyn 
heroiczny trzym ania do chrztu  kapitańskiego synka.

Z araz w ieczorem  zarządziła połów  na raki. Naza
ju trz  odbyły  się chrzciny; a rezu lta t był taki, że wolno 
było pani senato row ej przew ozić, kogo chciała, przez 
Pow idzkie jezioro.

Nie zwlekając pożegnałyśm y panią G ościm ską dzięk
czynieniem  za tyle dobroci i pom oc — i w siadłyśm y do 
jednej łodzi my z panną W olską; w d rugą siadł syn 
pani senatorow ej z gospodynią. Jedziem y więc niby po 
spraw unki. P rzy  odjeździe polecono mi zniszczyć pa
piery legitym acyjne, ale, że w domu p. Gościmskiej uczy 
nić tego nie mogłam bez zw rócenia uw agi, uradziłyśm y 
z panną W olską zatopić je  w  jeziorze w chwili, kiedy 
się będziem y znajdow ać na środku i w  pewnem  odda
leniu od drugiej łodzi, co też uczyniłam ; popełniłam  tyl
ko błąd, żem tych papierów  nie podarła w kawałki, lecz 
rzuciła w jezioro w całości.

Dobiłyśm y w reszcie do pruskiego brzegu, dzięku
jąc  Bogu za szc ęśliw ą przepraw ę.

—  88 —





— 89 —

VIII.

Z  pamiętnika Teodory z JHeurichów Kjślańskiej.

W  kilka dni po wyjeździe matki dano nam znać, 
że szukają Józefa Piotrowskiego*) i kilku innych. L ata
łyśm y po mieście, dopytując, czy go kto nie widział, 
a ostrzeżenia nie m ożna było byle kom u pow ierzyć, tyl
ko dobrze znajomym; biegałyśm y i do w spólnych zna
jom ych, u  k tó rych  Józef wów czas, jako naczelnik m iasta, 
sesje naznaczał! Nic nie w iedziano.

Było już  koło wieczora, kiedy poraź w tóry  pobie
głam  do p. W aszkow skich na ulicę E lek toralną i tam 
dow iedziałam  się, że Józefa i kilku innych aresztow ano 
na  zasadzie denuncjacji, k tó ra  była dokładna co do go 
dziny, więc ktoś ze~zw iązkow ych denuncjow ać musiał. 
Z rozpaczone w róciłyśm y do domu. Józef był dla nas 
jak b y  bratem , cieszyły go nasze radości, m artw iły sm ut
ki. A resztow anie  m atki i B ronisia przebolał w raz z na
mi, na w yw ózkę Bronisia poszedł, by go pożegnać, nie 
m ogła m u tego m atka nasza w ypersw adow ać i drżała
o niego czas cały. Kochaliśm y go też w szyscy, szano
wali i podziw iali tę duszę szlachetną, bez skazy, to za
parcie się siebie i skrom ność wielką i dziwnie łagodny, 
a stanow czy sposób kierow ania ludźmi, co na stanow i
sku, jak ie  zajm ow ał, cudow ne było w skutkach. Ludzie, 
jak  oczarow ani, spełniali jego rozkazy.

P rzy  prow adzeniu śledztw a w Płocku, zkąd Józef 
by ł rodem  i gdzie rodzina jego mieszkała, aresztow ano 
dw óch jego braci: księdza, k tóry, po odsiedzeniu w ię
zienia, zesłany  był na S yberję ,—-drugi b ra t em igrow ał,

*) Józef P iotrow sk i— komisarz rewolucyjny w Augustow- 
skiem, przez czas pewien naczelnik miasta W arszawy.
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i siostrę Rozalję, k tó ra  później przyw ieziona była do 
W arszaw y  i odsiadyw ała karę w  domu wyrobnym . Jó
zef siedział nie dłużej jak  dw a miesiące; nosiłyśm y mu 
bieliznę i naw et uzyskałyśm y widzenie, a choć sam nie 
p rzyznaw ał się do niczego, mimo, że go do krwi bito 
i głodzono, nie było wątpliwości, że na śm ierć skazany 
zostanie.

Jakoż zakom unikow ał nam  to sam: — prosił, jak
o łaskę i w ypełnienie ostatniej woli jego, abyśm y na 
egzekucję przyszły, dodać mu odwagi, jak  mówił, matce 
biednej ostatn ie zanieść pożegnanie.

Zalew ałyśm y się łzami, ale przyrzekły.
G órzew ski dał nam znać, że na stoku Cytadeli d. 2 1  

Listopada Józef P iotrow ski będzie pow ieszony.
O 6  godz. rano  wyszłyśm y z domu, z latarkami, 

bo W arszaw a ciągle była w  stanie oblężenia i ludzi, 
idących bez la tarek  aresztow ano na ulicy. Biegłyśmy 
praw ie, bo z ulicy W idok do Cytadeli bardzo daleko, 
a obawa, żal i dane przyrzeczenie gnały nas naprzód. 
T łum y ludzi zalegały plac; w idziano w znoszoną szubie
nicę i w ieść o nowej egzekucji obiegła już m iasto.

Półm rok ponurego poranku listopadow ego, te po
nure widm a ludzkie z latarkam i, w dali na horyzoncie 
majacząca szubienica, zimny powiew w iatru  od W isły, 
w szystko to k rew  m roziło w żyłach.

S tałyśm y skulone pod drzew em  w alei, p row adzą
cej do w ró t fortecy; stałyśm y tak długo, że już i świtać 
zaczęło i ludzie pogasili latarki.

Aż naraz rozległ się szmer: „jadą!“
Posuw aliśm y się zwolna; żołnierze otaczali wóz, 

na którym  po praw ej stronie siedział Józef, po lew ej ka
pucyn krzyż trzym ał, w zniesiony przed  oblicze więźnia; 
modlił się.

Szybko podbiegłyśm y do wozu, o ile m ożna naj
bliżej i tak już posuw aliśm y się dalej. Na szczęście Jó



zef spostrzegł nas, bo żadna nie była w stanie głosu 
w ydobyć.

— Niech wam Bóg zapłaci, żeście przyszły—odez
wał się.—I już nie przestał mówić, póki m ogłyśm y mu 
tow arzyszyć.

Żegna matkę, ojca, rodzinę, Ojczyznę, dla której 
żył i um iera.

Żegna braci, w spólników  niedoli, um iera bez zdra
dy i skazy.

— Módlcie się za mnie najmilsze mi siostry! i dzię
kuję, żeście mi tę ostatn ią umiliły chwilę...

W óz skręcał na plac, otoczony wojskiem . Nam 
dalej iść nie pozw olono.

Józef modlił się, w patrzony  w w izerunek ukrzyżo
w anego C hrystusa; obejrzał się raz jeszcze, ręką śląc 
nam pożegnanie ostatnie...

W idziałyśmy, jak  go zsadzali z wozu, jak  kap tu r 
na głow ę zarzucili; widziałyśmy, jak  ciało uniosło się 
w górę  i zwisła szlachetna głowa. Szlachetniejszej może 
żadna nie dotknęła gilotyna. Byłyśmy z nim do osta t
niego tchnienia. .

Zem dlałam ;—siostry  ciągnęły mnie ze sobą, w ciąg
nęły  do jak ie jś bram y; za chwilę przyszłam  do siebie 
i biegłyśm y, uciekając przed tym strasznym  widokiem 
i wyjącym  tłumem, który kozacy nahajkami smagali.

S traszny  to był obowiązek i całe życie chwil ta 
kich zapom nieć nie można.

Rok już  blizko trw ało  pow stanie: nadzieja, to bły
sła, to gasła. W  okolicach gdzie ogłoszono dekret Rządu 
N arodow ego o uw łaszczeniu, wiodło się lepiej pow stań
com; chłopi dawali żyw ność, opiekę i sami przyłączali 
się do partji. A le w  okolicach, gdzie tego  nie było, 
zdradzali i w ydaw ali w ręce moskali.

Najgorzej działo się na Litwie. Tam  od początku 
M uraw iew  W ieszatel w krw i m ęczenników ręce sw oje



broczył. S ierakow ski*) D rohom irecki Makary, ksiądz Iszo- 
ra, Kołyszko; to pierw sze niem al jego ofiary. Każde 
miasto ma sw oją kronikę m ęczeńską, w każdem  mieście 
wznoszono szubienice. W ojskow ych rozstrzeliw ano, in
nych wieszano.

W  Płocku rozstrzelano  Zygm unta Padlew skiego, 
mimo starań  arystokratycznych, ustosunkow anych krew
nych. N apadnięto niedobitki partji, osaczono ich w sto
dole i w pień wycięto. Między tymi byli Rolscy: Ed
w arda  zabito na miejscu; Józef, ranny, dostał się do W ar
szaw y. Um ieszczono go w szpitalu; ale choć rana  nie 
była niebezpieczną, dostał panującej podów czas w szpi
talu  ospy i um arł. Matkę i siostrę  Rolskich też zna
łyśm y. Lucia po kilka godzin z nimi spędzała codzien
nie, bo bardzo ją  kochały.

Ale na takie cierpienia nie ma ni leków , ni słów 
w spółczucia. Na rozpacz i żale czasu w tedy nie było; 
trzeba było ra tow ać  innych i różnych używać fortelów :— 
jednych  natychm iast wywozić z m iasta  w przebraniu, 
manowcam i;' innych ukryw ać i czekać, aż się pościg za 
nimi uciszy; w tedy zaopatrzeć w paspo rt i wyprawić. 
Bez pasportu  nikt z W arszaw y nie w yjechał, czy to 
do kraju, czy zagranicę. A  przedstaw ić pasport trzeba 
było p rzy  w yjściu z sali na  peron , zanim się do wago
nu  w siadło i a rgusow e oczy zlustrow ały niety lko pas
port, ale i jego  w łaściciela. Takiego więc, k tó ry  ucie
kał, w yprow adzało  się do ulicy Żelaznej;—na dany znak 
pociąg zw alniał, pom agali uciekającem u w skoczyć na ma
szynę i jechać dalej. Czasem  o dalszych losach takiego 
biedaka dostałyśm y wiadomość, częściej—nie.

P aspo rty  były zupełnie form alne, ale i tu  nie za
w adziła ostrożność; pasport. taki nie pow inien był wpaść
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w ręce  n iepotrzebne. D ostarczał nam  tych p aspo rtów  
mąż jednej z naszych sióstr ciotecznych, Adam Jasiński, 
naczelnik b iura oberpolicm ajstra , człow iek wielkiej zac
ności. Było to praw dziw em  pośw ięceniem  z jego s tro 
ny robić tyle, ile robił, przez wzgląd na stanow isko , 
jakie zajmował; jednak  nie w ahał się, bo w iedział, że 
ratu je  nie jedno  życie ludzkie. Dziś, kiedy już nie żyje, 
mogę odkryć tajemnicę, by ludzie, k tórzy mu życie winni, 
cześć jego  pamięci złożyć mogli.

Rano dnia tego, jak w ypraw ić kftgoś trzeba było, 
szłam do ratusza i w sali, gdzie w ydaw ano pasporty,. 
staw ałam  z daleka, w takiem  miejscu, aby mnie u rzęd 
nik znajom y m ógł spostrzedz . Skoro mnie spostrzegł, 
w yw oływ ał um ów ione nazw isko; ja  szybko brałam  pas- 
p o rt i jeszcze szybciej wychodziłam , wioząc pasport, 
kom u był przeznaczony.

Ale, n iestety , nie zaw sze uińiano korzystać  z tego 
ułatw ienia, a często w ypadek jak iś przyczynił się, że 
mimo m ożności ucieczki, człow iek i pasport w padł w  ręce  
policji.

T ak  było z Jeziorańskim .
Prow adził on całą organizację kolejową, w ypraw ia

nie ludzi, listów . Ja  mu w tem byłam  pomocą; p raco 
waliśm y czas pew ien spokojnie. A le dnia jednego  przy
szła wieść, że z tej paczki kogoś aresztow ano; trzeba 
było mieć się na ostrożności. O strzeżono tych i owych, 
innych ukryć trzeba  było na czas pew ien. Na Jezio 
rańskiego nie było w yraźnych poszlak, ale ja  przygoto
wałam  paspo rt i prosiłam , żeby uchodził. U łożyłyśm y 
plan;—jem u byłoby łatw iej uchodzić niż innym: oknem  
ze sw ego m ieszkania w yszedłby na zabudow ania kole
jow e i odjechał drezyną, niepostrzeżony.

S tało  się jednak  inaczej. A resztow ano  go.
Jak  grom  spadła na nas ta  wiadomość; „kumy" 

radziły  nam  ucieczkę. Nie chciałyśm y słuchać o tem,.
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raz dlatego, że w tej sp raw ie ja  tylko m ogłam  być wy
m ieniona przez kogoś z aresztow anych; a zresztą mogli 
też tłom aczyć się dobrze i nikogo nie zdradzić. Przytem 
ty lu  ludzi potrzebow ało pomocy, a nas nie miał kto za
stąpić narazie. Tylko  na prośby  „kum", przez kilka 
nocy z rzędu nocow ałam  u ciotki p. Um ińskiej, zacnej 
p. Cieślińskiej.

W yw ózki odbyw ały się ciągle. W yw ożono gro
m adnie. Myśmy chodziły po dawnem u, wożąc, co się 
uzbierało. Poczciwi ludzie dawali jeszcze.

Raz w  Styczniu, podczas w ielkiego mrozu, mimo 
wielkiej ilości burek, butów  i wszelkiego ciepłego odzie
nia, zabrakło nam niestety. Nasze okrycia nie nadawały 
się na męzkie ubranie, ale Emilja Bonfils miała szal cie
pły; zdjęła go z siebie i oddała księdzu, k tó ry  siedział 
cicho, nie śmiąc się upom inać, a pod  lekką sutanną drżał 
z zimna. (W idziałam  tego księdza w  trzydzieści lat po
tem. Pam iętał jeszcze ten  szal i błogosław ił rękę, któ
ra  go odziała; bez tego by łby  zm arzł niechybnie).

B yłyśm y też na w yw ózce, kiedy Ćw ierczakiewicza 
w yw ożono do D ynaburga. Była też i żona jego, osoba 
dobrego  serca, ale nie posiadająca taktu i delikatności. 
Panią Ćw ierczakie wieżową znałyśm y v/ówczas tylko z opo
wiadania; to też dziw nem  nam się w ydało jej wezwą 
nie, żeby w takiej chwili zaśpiew ać: „Boże coś Polskę“. 
W zruszyłam  ram ionam i, przyskoczyła do mnie.

— A, ty, smarkata! jak  śmiesz mnie, starszej, ubli
żać? — I dopiero jak  się dowiedziała, kto jesteśm y, da
row ała  mi, mówiąc, że daw no nas poznać pragnęła.

*  *
*

Pew nego wieczora, w  początku Kw ietnia, kiedy 
siedziałyśm y nad ro b o tą , a S ew eryn  Borow ski, nasz brat 
cioteczny, czytał g łośno, pies nasz, K ruczek, wściekle 
u jadać zaczął. Nasłuchujem y. K toś dobija się do bramy.



Na gościa—za późno, bo północ blizko. Niema w ątp li
wości, że to rew izja.

K ilka już  razy  u nas rew idow ano, m ogłyśmy się 
z tem  otrzaskać, a jed n ak  rew izja w strząsające zawsze 
na nas robiła  w rażenie.

Tym  razem  przyszli nas aresztow ać na skutek de
nuncjacji. Nie rew idow ano naw et bardzo. W reszcie  zna
lazła się między rew idującem i dobra dusza, co na stronę, 
na podłogę, podejrzane św istki rzucała. Nas, trzy s ta r
sze, każdą z osobna, w oddzielnej dorożce, zawieziono 
do cyrkułu. H elcią zaopiekow ała się lokatorka, Rich- 
terow a. A  że zastano u nas S ew eryna Borow skiego, 
aresztow ano i jego, i w szystkich nas następnie  p rze 
wieziono na Paw iak. N aturalnie jedna  o losie drugiej 
nie w iedziała.

Cicho jeszcze było na korytarzach Paw iaka, kiedy 
m nie prow adzono; cicho otw orzono drzw i celi.

Celka maleńka, ciemna, od góry  wązkiem  zakrato- 
w anem  ośw ietlona okienkiem; łóżko, na którem  brudny 
tylko leżał siennik; stolik i sto łek  w m urow ane, pom alo
w ane na ciemno; w szystko to dziw nie sm utne robiło 
w rażenie. Drżałam  ze w strę tu  i zimna, mimo „noso
rożca“, bo to był początek K w ietnia i Milunia ciepło 
ubrać się kazała. „N osorożcem “ zw ałyśm y sw oje okry
cia, zrobione z syberyny, m ało ciepłej, a tak tw ardej, 
że na to miano zupełnie zasługiw ały. Zostałam  więc 
sam a w celi, z dręczącą myślą, aby przez rozstrzepanie 
jakiego g łupstw a nie zrobić.

Co chwila ,drzw i otw ierano. Przyniesiono śnia
danie, złożone z im bryka herbaty  (kto chciał, pił kawę), 
trzech  bułek i pół bochenka chleba (pieczywo służyło 
na cały dzień). Po  chwili znów  w szedł sm otrytiel; w zrok 
miał tak  krótki, że m usiał się dobrze zbliżyć, aby mi się 
przypatrzeć, by mnie m ógł poznać w razie potrzeby.

— Jak  się ma? czego potrzebuje?—pytał.



Była to codzienna form ułka, k tórej jeszcze niecnej 
pamięci Żuczkowski, tak zw any przez więźniów „Morok“ 
używał.

Nie potrzebow ałam  nic, a m iałam  się tak źle, że 
szybko wypiłam  trochę herbaty  i mimo w strętu , jaki we 
mnie budziło brudne łóżko, musiałam się położyć i za
snęłam . A le znów drzw i otw orzono. Zerw ałam  się; we 
drzw iach stał żandarm , w zyw ający do komisji.

Komisja m ieściła się w oddzielnym  pawilonie, do 
którego prow adziło  długie podw órze, idące w zdłuż pa
w ilonu w ięziennego. Miałam czas oprzytom nieć i byłam 
już zupełn ie spokojna, kiedy przed  szanow nem  zgroma
dzeniem  stanęłam . T ak  mi się przynajm niej zdawało. 
T ak  napisałby mniej więcej każdy, tak napisałam  i ja; 
ale praw dą je s t to, że każdy człow iek jes t w gruncie 
tchórzem , a tylko w chwili n iebezpieczeństw a w yrasta 
na bohatera; jeden  posiada więcej siły i chęci przedsta
wienia się dobrze w  obec drugich, inny więcej zdolno
ści do okłam yw ania drugich i siebie; inny jeszcze jest 
szczerszy, szczerą też chcę być i ja. Miałam lat 16-cie, 
p ierw szy  raz  w tak trudnem  położeniu występowałam  
samodzielnie; pow tarzano  mi z obawą: „Byle tylko ta 
rozstrzepanica jak ieg o  g łupstw a nie zrobiła“. Pamiętna 
więc na to, pew ną jestem , że bałam  się.

Jenera ł R ozw adow ski różne  zadaw ał mi pytania; 
jak  się nazyw ani? ile mam lat? I naraz zapytał: czemu 
tak m łoda w takie brzydkie wm ieszałam  się sprawy, 
z buntow szczykam j się zadaw ałam .

Milczałam.
— K ogoś znała, powiedz, bo tu są tacy, co ciebie 

znają.
— J a  nie znam żadnych buntow ników —odrzekłam 

śmiało.
W te d y  jeden  po drugim  zaczęli przyskakiw ać do 

mnie audytorow ie, krzycząc:
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— Kłamiesz!
Zaczęli grozić, że rózgi dostanę, że do lochu pójdę.
Ja pow tarzałam  ciągle:
— Nie wiem, o kogo się pan jenera ł py ta. Ja  nie 

znam nikogo.
— Czekaj!—krzyknął w reszcie audytor, — nie p o 

wiesz dziś, to pow iesz ju tro . Na miesto!
Zaprow adzono mnie do celi. Zaczęło się jednosta j

ne życie. R ano o tw ierano  drzw i do śniadania, potem  
przychodził „sm otry tie l“, potem  obiad, w ieczorem  h er
bata; potem  w noszono świecę, k tórą ustaw iano w dużej 
kw adratow ej spluw aczce, napełnionej piaskiem  („ple- 
w alnicy do p lew an ia“—jak  objaśnił żandarm  znaczenie 
tego mebla). W  nocy kilka razy  otw ierano drzw i, aby 
obciąć kno t św iecy łojow ej i zajrzeć, co w ięzień robi 
T e  nocne otw ierania tak  mnie p rzestraszały , że w ola
łam  spać w dzień, a w nocy czuwać, ile że to  życie 
w n iepokoju  i ciszy jednosta jnej tak obezw ładniało, że 
ciągle senną byłam .

M onotonję przeryw ało  tylko w ezw anie do komisji. 
Znów  zasypyw ano mnie pytaniam i, czy nie wiem, kto 
listy  rozw oził, kto ad resow ał rozkazy, kto je  buntow ni
kom na prow incję odstaw iał. N aturaln ie „nie w iedzia
łam “ i na tem  się kończyło.

A ż dnia jednego, kiedy mnie w ezw ano do komisji, 
zam iast jenerała  R ozw adow skiego, zasta łam  pułkow nika 
T uchołkę *).

Znałam  pana  pułkow nika z opinji, k tó ra  p rzedsta
w iała go jak o  bezlitosnego, krw iożerczego sa trapę, um ie
jącego  m yśl najtajn iejszą z więźnia w ydobyć. T a  opinja 
i postać długa, chuda, tw arz ogorzała, w łosy  czarne, 
przenikliw ie z ponad  okularów  patrzące oczy, istotnie 
budziły  trw ogę. P ostać  ta  całą moją na chw ilę p rzy 
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kuła uw agę. Ale kiedy się rozglądać zaczęłam, wzrok 
mój padł na stojącego z drugiej strony  kratki człowieka 
(kratka przedzielała cały pokój na dwie części).

Człowiek ten  blady był, zmieniony; odrazu jednak 
poznałam  w nim K arola P rzybylskiego, studen ta  uni
w ersy te tu  K rakow skiego. Znałyśm y go mało, ale zaw
sze był nam niesym patycznym ; nie w ierzyłyśm y mu, mi
mo przechw ałek, że cieszył się zaufaniem  Traugutta*), 
k tó ry  w ów czas w szedł do K om itetu i cieszył się wiel- 
kiem uznaniem, jako człow iek rozumny, energiczny; więc 
nie m ogłyśm y przypuścić, aby takiego niedow arżonego 
pyszałka darzyć mógł zaufaniem taki jak  T raugu tt czło
wiek. O w ego zaś wieczora, k tó ry  Przybylski w denun
cjacji swojej wymienił, mówił, że je s t przysłany od na
czelnika m iasta, Janow skiego. P rzyn iósł kilka listów, 
a był w tow arzystw ie D obrow olskiego, jeżeli się nie 
mylę. Mimo ostrożności z naszej strony  Przybylski wie
dział to, o czem pow iedział w komisji, ale tylko tyle.

Mimo całego panow ania  nad sobą musiałam zdra
dzić niepokój, na co w łaśnie czekano. Zaczęło się ba
danie.

— T en  pan zeznał, że był u was na ulicy Widok, 
wieczorem, i widział, jak  zalepiałyście listy między pod
wójne dno w oreczka podróżnego. Czy znasz tego pana? 
i-czy  to praw da, co on mówi?

Spojrzałam  w  tą stronę.
— A ni tego  pana nie znam, ani u nas nigdy nie 

był i tem  sam em  widzieć nic nie mógł.
Patrzałam  mu śmiało w oczy, tyle we w zroku umieś

ciwszy pogardy, ile jej w duszy czułam dla tego silne
go, butnego jpana, jakim  się nam za bytnością u nas 
przedstaw ił.

:) Zob. Objaśnienia № 4.
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Przybylski załam ał ręce.
— Jakto?—mówi — nie pam ięta pani? R ozrabialiś

my klajster, zalepialiśm y listy między dw a dna w orecz
ka, w ybitego czerw oną skórą. Ja pom agałem ; było w te
dy kilku mężczyzn, pań trzy  i dziew czynka najm łodsza; 
a—i pies K ruczek,—podchw ycił—szczęśliw y, że znajduje 
sposób przekonania mnie.

— Nędznik—pom yślałam  sobie—ma pamięć godną 
lepszej spraw y; i g łośno mówię z szyderczym  uśm ie
chem, zw racając się do Tuchołki:

— Kłamie!
Rzucili się ku mnie audytorow ie, wołając:
— Przyznaj się, a zaraz będziesz wolna; my w ie

my, że to, co mówi ten pan, to praw da. O co chodzi 
wreszcie? o to, żeby nie pow iedzieć, żeście rozrabiali 
klajster!

— O k lajster jej chodzi, o klajster! — wołali, szy
dząc, inni.

— Kiedy ja  przyznać nie mogę tego, czego nie
było.

— W riosz! kłamiesz! — krzyczeli, przyskakując 
z groźbam i lochu, rózg, głodu...

S tałam  nieporuszona p rzy  kratce, lekko się o nią 
opierając. Badanie m usiało trw ać już długo, bo czułam 
się zm ęczoną do tego stopnia, że gdy znów  jed en  z audy
to rów  podszedł do mnie i tw arz sw oją spoconą, czer
w oną, blizko mojej tw arzy przysunął, uszczypnął za ra 
mię i syknął: — „O co ci chodzi; o k la jste r?“ — w stręt 
mnie taki ogarnął, że m ało nie zemdlałam.

Przybylski, jak  echo, pow tórzył:
— O klajster!
R ęce do mnie w yciągnął błagalnie, płakał. Miał 

przytem  tak nędzną minę, że to i Tuchołkę widocznie 
oburzyło. Jeden  z audy to rów  poskoczył i g łośny w y
m ierzył P rzybylskiem u policzek, chw ycił za kołnierz
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i, kopiąc, ku drzwiom  poprow adził. K rople krw i uka
zały się na ustach Przybylskiego. Był trupio  blady; ale 
m nie nie wolno było wzruszać się takiem i rzeczami; on— 
nas tylko, m y—setki ludzi m ogłyśm y przyznaniem  się 
kom prom itow ać. Mnie wolno było tylko um rzeć z gło
du, lub pod rózgam i.

Za chwilę i mnie w yprow adzono z komisji, ale nie 
z taką pom pą jak Przybylskiego.

D ziw na rzecz, iż naw et w  zniepraw ionej duszy Tu* 
chołki tliła się jeszcze odrobina współczucia i szacunku 
dla tych, co milczeli; ze zdrajcam i i donosicielami ob
chodził się jak  z bydlętami.

K iedy ja wychodziłam, cisza zapanow ała  w audy- 
torjum, k tórą ja  sobie na dobre tłom aczyłam , bo czło
wiek m łody o w szystkiem  zw ykł różowiej sądzić. Co to 
będzie? co to będzie?...

— Boże! dodaj mi siły!—mówiłam. W róciw szy do 
celi—zaledw ie dotknąć mogłam zimnego już obiadu, który 
mi w  celi pozostawiono. Rzuciłam się na siennik, za
snęłam .

N araz drzw i o tw orzyły  się z łoskotem  i wszedł 
m łody oficer, k tó ry  też czasem w ięźniów  odw iedzał, a ze 
mną w daw ał się w dłuższe rozm owy. Miałam podej
rzenie, że mnie szpieguje; ale kiedy w szedł wówTczas 
i powiedział: „zb ie ra jteś“ miał tyle sm utku w twarzy, 
że poznałam , iż mnie coś złego czeka. R ozespana by
łam, zm ęczona śledztwem , więc na prędce wzięłam grze
bień do kieszeni, ręcznik i na szczęście zarzuciłam  na 
p lecy „nosorożca“. W zięłam  to w szystko, choć nie wie
działam, gdzie idę, choć żandarm  i tego bronił. Zeszliś
my na dół; ale kiedy zam iast na podw órko  skierowali 
się w krótki ciem ny kory tarz  i w dół ze schodów  iść 
mi kazali, zapytałam , gdzie idziemy?

— W  kaźń,—cicho szepnął żandarm , za mną idący.
— Boże! Boże,—w estchnęłam .



Szliśm y długo w głąb  lochu, a, rozpatrzyw szy  się 
w ciemności, widziałam, że i tu, jak  na górnem  piętrze, 
po dw óch stronach  kory tarza są drzwi, opatrzone okien
kami. W ięc tu  ich dużo siedzi, biedaków ! nie będę sa
mą. W prow adzono  m nie do ciem nego sklepionego pod
ziemia, gdzie prócz garści przegniłej słom y, kubełka 
i spluw aczki z piaskiem  nic więcej nie było. Chłód i w oń 
stęch ła  dreszczem  przejm ow ały. Z błąkany tylko p ro 
mień zachodzącego słońca ponurość tej celki rozjaśniał. 
Uklękłam  na słom ie, w  prom ień ten  w patrzona, jakbym  
w nim oblicze sam ego B oga ujrzała. Łzy ciche płynęły  
po tw arzy. Nie wiem już nad czem  płakałam : czy nad 
dolą swoją, czy nad gasnącym  słońca prom ieniem ... Ż an
darm , przez okienko we drzw iach będące, podał mi bla
szany kubek w ody i pó ł bochenka chleba. Była to co
dzienna porcja; nic tu  nie dawali więcej.

Cisza tu panow ała  większa, gdyż gliniana podłoga 
tłum iła odgłos kroków . W ieczorem  drzwi o tw ierano na 
chwilę, wchodził żandarm  w tow arzystw ie dwóch kon- 
wojnow ych, staw iał św iecę w spluw aczkę; w  nocy tylko 
przez  okienko zaglądał. P ierw szą noc spędziłam  bez
sennie.

Na drugi dzień w szedł żandarm , zabrał świecę, 
znów  okienkiem  podał chleb i w odę—i cisza...

N asłuchiw ałam  pilnie. T u  i owdzie słychać jakieś 
stuknięcie i znów ,—cisza.

W  południe przyszedł dok tó r ze sm otrytielem , bo 
do lochów  i doktór przychodził; zapytał, ile mam lat,
i t. d. i znów cisza, póki w ieczorem  św iecy nie p rzy
niesiono.

D zień każdy do siebie podobny, a już tu  trzy  dni 
siedziałam . Jednego  dnia zaczęłam  o coś pytać żan
darm a. Za całą odpow iedź usłyszałam :

— Nielzia go w o rit’.
Aż naraz zdaje mi się, że słyszę głos „kuma T a 
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bak i“, (tak przezw ałyśm y Jeziorańskiego). Mówi wyraź
nie, głośno, może um yślnie, abym  ja  słyszała; m oże wie, 
że tu jestem .

Wie! bo mówi znów  tego dnia wieczorem:
— „Ł adny“, ja  tu  jestem , chciałbym ci parę słów 

powiedzieć („Ł adny“ było to m oje przezwisko).
Serce uderzyło mi radośnie, ale nie odezw ałam  się, 

bo gotow i byli przenieść jego, lub mnie gdzieindziej; 
zaczęłam  więc przem yśliwać, coby zrobić m ożna, abyś
my się rozm ówili. A lfabetu  w ięziennego nie znałam 
jeszcze, zresztą tu  już w idocznie probow ali pukać inni, 
ale echo sklepionej celi każde uderzenie stokroć pow
tarzało, więc zdradzali się pukaniem  i w zbroniono im. 
Godzinam i w ystaw ałam  przy drzw iach zm artw iona, bo
i okienka odepchnąć nie mogłam i jeziorański pewno 
stracił nadzieję, że ja  g łos jeg o  słyszałam .

Ale nazajutrz, odbierając od żandarm a chleb i wo
dę, podłożyłam  palec pod  klapę okienka; żandarm  nie 
spostrzeg ł, przycisnął okienko, przygniatając palec. Na 
szczęście miałam tyle siły, że nie krzyknęłam  z bólu; 
upuściłam  tylko na ziemię chleb i kubek, w oda wylała 
się, skazaną więc byłam  na p ragnienie  przez dzień cały. 
Ale m niejsza o to; wody tej zgrzanej, cuchnącej i tak 
pić nie mogłam. Zaczęłam  powoli posuwać palec; ból 
b y ł tak  dotkliw y, że w ytrzym ać nie m ogłam  dłużej i roz
paczliw ym  ruchem  w yrw ałam  palec. K lapka, zasłania
jąca okienko, opadła z łoskotem , echo roznosząc po ko
ry tarzu . Drżąca z bólu i strachu rzuciłam się na słomę, 
nasłuchując: ale cisza była, nikt mego figla nie spostrzegł. 
P rzysunęłam  się do drzw i.

— Kumie Tabako! — zawołałam  stłum ionym  gło
sem, — to ja, „Ładny".

Usłyszał!
— B ogu dzięki!—mówił. — Chciałem przed śmiercią 

w yspow iadać się tobie, chciałem ci powiedzieć, że ja,
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choć przyznałem  winę swoją, nie zdradziłem  nikogo. 
Tak! nie mogłem zrobić inaczej; żona z dziećmi p rzy 
szła do komisji, b łagała: obiecyw ali jej, że mi w olność 
pow rócą. Tym  samym sposobem  w padłem  w ręce po 
licji; wiesz przecież, że łatw o ujść mogłem... zatrzym y
w ała m nie biedaczka... wpadli... drzwi wyłamali. S łaby  
może jestem , ale nie zdrajca., Nie wiem, jaki mnie los 
czeka, mogą mnie i na śmierć skazać, a nic już nie po
wiem więcej.

Szlochałam  głośno, chciałam pocieszać, a słów  mi 
brakło.

— Nie płacz, drogie dziecko, wiem; że cię boli 
moje nieszczęście, ale i tob ie  niech Bóg da siły i zdro
wie do w ytrw ania.

W  głosie czuć było śm ierte lną trw ogę o mój los... 
M ówił jeszcze, kto zdradzał, co wiedzieli i nie spodzie
w ał się łagodnego w yroku dla nikogo.

— Mam prośbę do ciebie—mówił w reszcie—jeżeli 
w olną będziesz, a mnie na śm ierć skażą... postaraj się, 
aby wieść o mojej ekzekucji do żony nie doszła. A le 
ty  bądź na placu... przyrzeknij mi, że będziesz; będę 
silniejszy i wolę m oją ostatn ią i ostatnie pożegnanie dla 
moich biedaków  tobie oddam. Pam iętaj też zajrzeć cza
sem do nich... pociesz ich i pow iedz, że ojciec ich był 
bardzo nieszczęśliw y. Żegnaj, drogie dziecko... ach! 
chciałbym  te drzw i wyważyć, by rękę tw oją uści
snąć!...

U derzył we drzwi z taką siłą, aż echo daleko od
głos ten  poniosło.

O dskoczyłam  ode drzwi zatrw ożona, padłam  na 
słomę, zanosząc się od płaczu. W szystko mi już  jedno 
było, czy żandarm  słyszał tę rozm ow ę, czy nie. S ły 
szałam, że okienko zam knął, ale, że nic nie mówił, więc 
m oże tylko w ypadkow i otw arcie się przypisyw ał. O m dle
w ałam  z żalu i płaczu i ośmieliłam  się zapukać (gdyż
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w lochu nie wolno było nic żądać) i prosiłam  żandarma
o wodę. D obry  to m usiał być człowiek, przyniósł mi 
w ody świeżej, zimnej; — piłam chciw ie raz  pierwszy, 
ja k  tu  byłam.

Zam yślona i znękana siedziałam na słomie bez ru 
chu; w tem  słyszę św iegot i obijanie się skrzydeł o mury. 
T o  ptaszek, zw abiony słońca promieniem, zabłąkał się 
do mnie. Z razu radosne ogarnęło  mnie uczucie, a po
tem żal mi się zrobiło p taszyny i rzew nie tak mówić 
do niej zaczęłam  słowam i w ięźnia Chillonu: „Uroczy 
ptaszku! znając, co niew ola, czem uś tu  przyszedł zamy
kać się ze m ną?“ M achałam chustką w  stronę okienka, 
by m u drogę wskazać, ale bardziej jeszcze p rzestra
szona p taszyna rozbijała skrzydełka o zczerniałe lochu 
sklepienie, żałosnym  św iegotem  moje serce raniąc. Mu
siałam  więc czekać, aż sama drogę wyjścia znajdzie; 
najczulszemi tylko przem aw iałam  słowam i, deklam ow a
łam, śpiew ałam  w szystkie znane o ptaszkach piosenki; 
zm artw iona, że słońce zajdzie, a ptaszek drogi nie od
szuka, znów chustką machać zaczęłam, aż gość mój 
miły, trafiw szy do okienka, uleciał.

S trasznie czułam się samotną; padłam  na słomę 
i, tw arz  ukryw szy  w  dłoniach, gorzko płakałam...

Coś stuknęło za drzwiami; usiadłam  szybko, otar
łam oczy, mówiąc: „głupstw  nie rób, m ogą zobaczyć, 
p łacz wezm ą za skruchę, zawloką do kom isji“.

W ięzienie, po dłuższem  w niem przebyw aniu, za
ostrza czujność i słuch. Znów usłyszałam  szm er le
ciutki, drzw i otw orzono i wszedł „C ezet“ (tak od za
kończenia w yrazu „sm arkacz“ nazyw ałam  m łodego ofi
cera, k tóry  mnie tu  przyprow adził). P rzyk ląk ł przy 
słomie, rękę moją do ust przycisnął; w yrw ałam  rękę, 
groźnym  m ierząc go wzrokiem.

— W y nie dobry, barysznia — m ówił stłumionym 
g ło se m — ja  w as tak  lublu, że na śm ierć za taki postę
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pek  mogę być skazany, a przyszedłem  w as zobaczyć, 
książkę wam przyniosłem .

T u  książkę, k tórą miał uk ry tą  pod szynelem , szybko 
pod słomę wsunął.

— Bądźcie i w y dobry  dla mnie! — pow iedział.
— Nie, nie — wołałam , o ile mogłam, najciszej — 

idźcie ztąd, weźcie książkę, ja  nie chcę, żebyście się na 
śm ierć narażali; nie chcę być przyczyną waszego nie
szczęścia. Ja  niczem nie upoważniłam  was, abyście tu  
przyszli: — idźcie.

O n ręce składał prosząco.
— Idźcie! — zaw ołałam  — bo krzyknę na żandarm a!
Z erw ał się blady śm iertelnie i wybiegł.
Ja drżałam  ze strachu, aby go kto nie spostrzegł, 

abym  nie była choć m im owolną nieszczęścia przyczyną. 
A le widać dobrą w ybra ł chwilę. P rzebiegł kory tarz
i znów  cisza zaleg ła  podziem ie. N azajutrz przypom nia
łem sobie książkę, k tórą zostaw ił „C ezet“; w ydoby
łam  ją  z pod słom y, czytam tytuł: Paul de Kock, „Hi- 
s to rja  dziew czyny“. Paul de K ock’a  nie daw ała nam 
m atka czytać, mówiąc, że jego  dzieła nieprzyzw oite; 
w ięc czy z zakazu matki, czy z obaw y, aby nie zoba
czono, że czytam  i nie zechciano śledztw a przeprow a
dzić, dość że książkę głębiej jeszcze pod słom ą ukryłam .

Jak  dobrze się stało! Za chwilę drzw i szeroko 
otw orzono; dom yśliłam  się jakiejś niezw ykłej wizyty. 
Isto tn ie  w szedł jene ra ł okazałej postaw y, ugrzeczniony, 
w ytw orny , uśm iechnięty. D októr przedstaw ił: „p. jenerał 
L ebied iew “. Jen era ł pochylił się, rękę mi podał, ale 
m usiałam  niekorzystne na p. jenerale zrobić w rażenie, 
bo uśmiech zam arł mu na ustach. W stać nie mogłam 
n a  pow itanie, gdyż byłam bez trzew ików , więc mówię:

— Przepraszam  pana jenera ła , że tak niegrzecznie 
przyjm uję, siedzieć nie proszę, ale mam tylko jedną 
kanapę i na  tej sam a siedzę!



Roześm iał się pół wesoło, pół smutnie, zadał mi 
kilka py tań  i wyszedł. D októr musiał zauważyć, że by
łam niezdrow a, bo mi się długo przypatryw ał i za puls 
trzym ał.

Istotnie czułam się niezdrow ą. Na dobitkę, późnym 
już wieczorem  zerw ała  się burza śnieżna, w iatr dął 
z całą gw ałtow nością, niosąc tum any śniegu przez 
okienko, mimo blaszanego dymniczka, k tó ry  je  osłaniał. 
U derzenia w iatru o dymniki, którem i w szystkie okna 
paw ilonu były  opatrzone, robiły w rażenie  grzm otu. Żoł
nierz, na w arcie gdzieś stojący blizko, klął i wzdychał; 
mnie, mimo „nosorożca“, dreszcz zimny przechodził.

I znów cisza, jak gdyby  w szystko w ym arło; ze 
dw oru tylko dochodzi głuchy pom ruk oddalającej się 
burzy. Mimo tej ciszy nie mogłam usnąć; siedziałam 
w tulona w kąt, osow iała i drżąca. Nagle dreszcze ustały, 
zrobiło mi się ciepło; może gorączkę miałam, może i po
w stać nie mogłam; zasnęłam .

Nad ranem  jak ieś dźwięki słyszę; ktoś g ra  — czy 
mnie słuch myli? Zdaje mi się w półśnie, że jestem 
biednem  niewidomem dzieckiem i że mi ojciec gra. Cu
downe złudzenie! W tem  żandarm  drzwi otworzył; 
ocknęłam  się; za drzwiam i ktoś rzem polił na harmonijce. 
Żandarm  po trząsnął mojem ram ieniem.

— Barysznia, tak nielźia; połóżcie się.
Chciałam  w stać, ale ruszyć się nie mogłam: zdręt

w iałe nogi odm ów iły posłuszeństw a. Żandarm  pom ógł 
mi przyczołgać się do słomy. Padłam  zbolała, ból czu
jąc niem ożliwy do zniesienia. Potem  i bólu nie czułam, 
lecz ulgę naw et; szum w uszach jak  harfy— „tak harfy, 
ach, anieli! harf takich ludzie nigdy nie słyszeli—i du
sza już  moja—nie ran n a—gdzieś odpływ a; — Hozanna! 
H ozanna!“

M usiałam  zemdleć. Jak  długo to trw ało, nie wiem. 
N agle poczułam  woń jakąś ostrą: ktoś ręce moje roz
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cierał, k toś do ust w lew ał mi wodę. O tw orzyłam  oczy; 
doktór klęczał przy słom ie, przy  nim „Cezet“. Miny 
mieli tak przerażone, że mi się śmiać chciało. „Co te 
m ałpy myślą, źe ja  już um ieram ?“—Ale podziękow ałam  
za troskliw ość, uniosłam  się na posłaniu, zapew niając, 
że się już  dobrze czuję. W idać żandarm  zauw ażył, że 
leżę bez ruchu  i m eldow ał do komisji; ztąd w izyta 
doktora.

A  potem  w ezw anie do kom isji—pierw sze od czasu, 
jak  w  lochu siedziałam.

Musiałam podnieść się, zaczęłam w kładać trzew iki; 
nie w eszły na obrzm iałe nogi, więc je przydeptałam
i tak wyszłam na korytarz. A le załedw o parę kroków  
uszłam , zachw iałam  się; musieli mnie żandarm i p row a
dzić i ciągnęli tak  przez schody i podw órze i znów po 
schodach, prow adzących do komisji. Ledw o żywą by
łam; m usiałam  też fatalne na audytorjum  zrobić w ra
żenie, bo, czego nigdy nie byw ało, pan p rezes Tuchołko 
zerw ał się i sw ój w łasny podsunął mi fotel. Ach! jak  
n iedobrze się czułam! — ból fizyczny przew ażał; przy
m knęłam  oczy, by nie widzieli, jak  cierpię. W tedy  au
dy tor Brochocki, k tórego zw ałyśm y „Pocio“ przysko
czył i krzyknął:

— A, dobrze ci teraz? pew no już zeznasz.
— Nie! — krzyknęłam  w odpowiedzi. APe się sam a 

w łasnego głosu przelękłam . — Nie! — pow tórzyłam  ci
chutko — nie mam nic więcej do pow iedzenia, p rócz  
tego, co już powiedziałam .

„Pocio“ zanosił się od śmiechu.
— Co pow iedziałaś? co? powtórz!
Tym czasem  na uboczu dok tór rozm aw iał z jenera

łem  Tuchołką; podchw yciłam  wyraz: „obiad“. Tuchołko 
skinął głow ą i kazano mnie odprow adzić do celi. W  go
dzinę może przyniesiono obiad. K rupnik  był, pieczeń
i kasza. O biady nie zaw sze były smaczne, ale Iszczę-
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gólniej dnia tego krupnik  zapachniał mi niezw ykle przy
jemnie. Już p ierw szą łyżkę do ust poniosłam  z godną 
nagany pożądliwością, bo żandarm  patrzał na  to i wy
raz politow ania m iał w  oczach, — aż naraz przychodzi 
mi myśl zapytać żandarma: czy i inni więźniowie w lo
chu obiad dostali?

— Niet, — powiada.
O parłam  łyżkę o brzeg miseczki.
— Myślałam, że w szyscy obiad dostali z powodu 

Ś w ią t Zielonych.
— Niet,—pow tórzył żandarm —tolko wy, bo wy bolny.
Nie przypuszczałam , żeby się ulitowali nad moją

febrą  i opuchlizną, więc dlaczego dla mnie ten fawor? 
czy ja co powiedziałam ? czy zdradziłam  kogo?

— Nie będę jad ła  obiadu — mówię głośno — póki 
wszyscy nie dostaną.

O dw róciłam  się do ściany; mdlił mnie zapach je 
dzenia, słona ślina do u st napływ ała, ale postanowiłam 
nie jeść. Żandarm  próżno zachęcał:

— Kuszaj, barysznia, biedniaszka, kuszaj!
Nie poruszyłam  się, a on odszedł. Kilka razy  jesz

cze zajrzał okienkiem , ale mi dał spokój.
O biad w ystygał, a ja  leżałam, bojąc się spojrzeć 

w  tę stronę, żeby nie uledz pokusie. D rugiego dnia 
pow tórzyło  się to samo. D októr robił mi wym ówki, że 
z takim  trudem  w yprosił dla mnie obiad u jen . Tu- 
chołki, a ja  jeść  nie chcę.

— Musisz jeść — mówił z gniew em  — bo umrzesz; 
będziesz chora, wezmą cię do lazaretu.

S truchlałam  na sam ą myśl o lazarecie; ale jeszcze 
liczyłam na dobroć doktora i zaczęłam  go przekonyw ać, 
że nie mogę jeść  obiadu, kiedy tylu ludzi wokoło mnie 
um iera z głodu. Zaczął mnie uspokajać, upewniać, że 
tu  jestem  sama, że naw et nie mogę wiedzieć, czy tu kto 
siedzi w lochu.
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— A moje s io stry  — mówię — przecież tu są.
D ok tó r milczał, ale widziałam, że mięknie i posta

now iłam  w ytrw ać. O biad znów w ystygł, ale ja  już n a  
to nie zw racałam  uwagi. Po w yjściu doktora zaczęłam 
pleść w ianek ze słom y, k tó ra  mi za posłanie służyła, 
w  tej myśli, że włożę go doktorow i na głow ę, jeżeli 
będzie tyle dobry, że dla w szystkich obiad w yprosi. 
Tego dnia pod  wieczór miałam silny atak febry; bolała 
m nie g łow a, ale to jeszcze  bardziej robiło mnie zaciętą. 
R ano karaulił ten sam żandarm , k tóry  mi świeżej dał 
wody; i teraz  też w ody mi przyniósł. Piłam  chciwie, 
zagryzałam  chlebem, ale mi się potem  słabo z ro 
biło, choć pow tarzałam  sobie: „chleb i woda, ducha 
doda“.

W  godzinie obiadu drzwi szeroko otw orzono i po
czciwy żandarm  z tryum fem  w skazał na nosze pełne 
m iseczek z krupnikiem .

— W sie budut ob iedat’, kuszajtie, barysznia!
Zapłakałam  z radości i doktorow i, k tóry  przyszedł

zapytać się, czy zadow oloną jestem , w ianek na głowę 
włożyłam. Nie rozgniew ał się, z uśm iechem  pogroził 
mi palcem  na nosie i do jedzen ia  zachęcał. Ani S arda- 
napal, ani N eron nie ucztowali huczniej, jak  ja  dnia 
tego w moim brudnym  lochu. R adosne okrzyki, jakie 
się w yryw ały  zgłodniałym  biedakom  na w idok ciepłego 
jedzenia , serdecznie mnie cieszyły. Ale ja, czy to, że 
ból g łow y miałam, czy to, że w zruszoną byłam, czy żo
łądek  odzwyczaił się od ciepłej s traw y—dość, że przez 
cały wieczór bardzo  byłam  chora.

N azajutrz czułam się silniejszą i znów  w ezw ano 
mnie do komisji; badano długo, grożono, łajano, znów 
mnie ktoś przez okienko poznaw ał, ale widać, że s tra 
cili nadzieję w ydobycia coś ze mnie, bo w ieczorem , 
a by ł to już  dziesiąty dzień przebyw ania w lochu, za
prow adzono m nie znów do celi na  p iętrze. T u  już do
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staw ałam  obiady, przez korytarz przejść czasem mo
głam; ale coraz bardziej czułam się nieszczęśliwą bez 
wiadomości od sióstr, od matki i z domu. Ach! bo 
ok ropn ie  jest żyć z dnia na dzień w tem ciężkiem udrę
czeniu i niewoli, czuć, jak siły słabną, jak wszelkie uczu
cie tępieje. Podtrzym yw ała mnie tylko myśl, że silną 
być muszę, że tylko odw^ażny opór uratow ać mnie może; 
prosiiam  Boga o w ytrw ałość, aby jakiem  nieópatrznem  
słowem  nie pokrzyżow ać pierw otnego zeznania. Ale 
często opadały  mnie w ątpliw ości, czy, mimo zapew
nień, uw ierzą w  moje słowa, czy ich nie przekręcą na 
zasadzie zeznań innych. Przytem  byłam chora, znie
chęcona; paroksyzm y febry ciągle się pow tarzały, a pro
sić o lekarstw o nie chciałam z obawy, aby mnie do la
zaretu  nie zabrano.

D robna okoliczność — pom yłka żandarm a, ożywiła 
moją znękaną duszę. Żandarm  dostał rozkaz przypro
wadzić mnie, a potem  Lucię, do kom isji, a on zrozu
miał, że obie razem. Jakież było moje zdziw ienie i ra
dość, kiedy, w yszedłszy z ciem nego kory tarza, w świe
tle od okna, ośw ietlającego schody, ujrzałam  śliczną 
postać Luci. Ucałowałyśm y się ze łzami i szłyśmy już 
razem , trzym ając się za ręce. Przew idując jednak  za
sadzkę, szybko i m ieszając obce wyrazy, opowiadałyśmy 
sobie, o co nas pytano, co odpow iadałyśm y, o zamknię
ciu w lochu itd. Naraz Lucia wykrzykuje:

— Jak  ty wyglądasz! ta koafiura potw orna... chyba 
nie masz lusterka!

N aturalnie, że nie m iałam i nie chciałam się przej
rzeć naw et. W  dom u czesała mnie Lucia, nie przeglą
dałam  się praw ie nigdy; ub rana  jej staraniem  i gustem, 
uważałam  się za brzydką i, patrząc czasem  w lustro, 
spluw ałam  na sw oją brzydotę. A  teraz miałabym dbać
o ładne wyglądanie? dla kogo? Śm iałam  się, bardziej 
jeszcze czochrając w łosy.. T o spotkanie dodało mi siły.



Lucia zm artw iła się bardzo, że miewam febrę, ale też 
radziła zamilczeć o tem.

K iedy doszłyśm y do komisji, krzyk pow stał na 
żandarm a; k tó ry ś z audytorów  kazał go zabrać do a re 
sztu, a nas bez badania odesłano już każdą osobno 
do celi.

A le już widać sprzyjało  nam szczęście.
W kilka dni później w yprow adzono mnie na spa

cer. P odw órze od strony  ulicy Paw iej podzielone było 
na kilkanaście ogródków  maleńkich, jeden  od drugiego 
oddzielonych parkanem . Sień była w środku paw ilonu 
więziennego, więc do jednych  ogródków  szło się na 
praw ą, do drugich na lew ą stronę. N iektóre od podw ó
rza zam knięte były ścianą z desek, inne ze szczebli. 
W ięzień, którego prow adzono do dalszego ogródka, 
m ógł z łatw ością zobaczyć w ięźnia przechadzającego się 
w  bliższym  ogródku. Idę tedy z paradą, baba na prze
dzie (bo na Paw iaku posługiw ały  kobietom  kobiety) po
tem  ja, za m ną żandarm  „w yw odnoj" i dw óch konwoj- 
now asów  z bronią.

Naraz widzę, w ogródku spaceruje Lucia.
Jednym  susem  jestem  przy niej, tuż przy  kratce 

ogródka, Lucia z drugiej strony . Całujem y się i szybko 
opow iadam y sobie, co zaszło przez te dni kilka.

Śm iałość moja oszołam ia na chwilę moich op ie
kunów ; potem  żandarm  zaczyna m nie ciągnąć, konwoj- 
now asy  szturgać bagnetam i, ale ja silnie trzym am  się 
k ratk i rękam i, nogami tylko kopię na jed n ą  i na drugą 
stronę. Scena ta ożywia cały paw ilon „Pod Plombam i". 
T ak  nazyw ano górne p iętro  paw ilonu, dotykające da
chu, gdzie się mieściły cele większe i po kilku i kilku
nastu  razem  siedziało więźniów; ruch  się zrobił n ie
zwykły, krzyczą mi „wiwat!“ rzucają czapki i różne 
z chleba w yrobione przedm ioty.

Mnie już nareszcie rozdzielono z Lucią i zaprow a



dzono do pustego  ogródka, a oni jeszcze krzyczą i rzu
cają b ranso le tk i z chleba, krzyżyki itp. Rozpryskuje się 
to o kamienie, żandarm i zbierają, naw ołują, żeby się 
uciszono i zmuszają mnie do pow rotu  do celi.

Czekała mnie tam niespodzianka: przed celą moją 
stali żandarm i z koszami pełnem i sucharków , a „Cezet“ 
zawiadom ił mnie, że jenera ł Lebiediew , dowiedziawszy 
się: „że w y nie lubicie jeść sam a“, dla w szystkich więź
niów  przysyła sucharki i prosi, aby odem nie rozdaw ać 
zaczęto. Sucharki były w yborne i z okrzykam i były 
przyjęte.

Później, kiedy nas uwolniono, poszłam  podzięko
wać jenerałow i, a zarazem  prosić o ulgę dla jakiegoś 
w ięźnia. M ieszkał w hotelu Europejskim  od strony  Sa
skiego placu; przy jął mnie w  narożnym  salonie, prosił, 
bym usiadła.

— M ogę sobie1 pozw olić na to — m ówił z uśmie
chem, robiąc aluzję do m ojego odezw ania się w lochu— 
mam dw ie kanapy i sam siedzę na fotelu.

P rzytem  chętnie zrobił, o co prosiłam . Słowem, 
człow iek mniej dziki od wielu w spółrodaków .

Na drugi dzień znów  mnie na spacer w yprow a
dzono. Spaceru ję i słyszę, jak  żandarm  opow iada babie
o wczorajszej przygodzie, a także o tem, jak  ja  w  lochu 
siedziałam  przez dni dziesięć, jak  byłam chora, a mimo 
to przez trzy dni dozw olonego obiadu jeść nie chcia
łam, póki w szyscy więźniowie, siedzący w lochu, też 
nie dostali; jak  w ianek ze słom y doktorow i na głowę 
w łożyłam  itd.

— A teraz  — pyta baba — zeznała się i dostaje 
obiady?

— Nie, nie zeznała — odpow iada żandarm.
Ja  spaceruję, nie zw ażając n iby na ich rozmowę, 

bo spostrzegłam  w okienku lochu w ynędzniałą twarz 
m łodego mężczyzny. Mimo w ielkiego zarostu , zdawało
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mi się, że poznaję w nim D obrow olskiego, k tó ry  
z Przybylskim  do nas przychodził. Rękam i trzym ał się 
kraty, nogi musiał mieć oparte  o w ydłubaną w m urze 
cegłę, kiedy tak  długo w tak niebezpiecznej m ógł p rze 
bywać pozycji. Bałam  się spojrzeć w tę stronę, by żan
darm  lub baba nie spostrzegli go; byliby go niezaw od
nie oskarżyli. O n tymczasem w ysłuchał ich gaw ędy i na
raz, kiedy już blizko drzw i ogródka byłam , krzyknął:

— I to ty, dziecko, tyle miałaś siły! A  ja, nędzny, 
zdradziłem , w ygadałem  wszystko... — i z łoskotem  i j ę 
kiem bolesnym  w głąb lochu skoczył.

Krzyknęłam  przerażona, baba zerw ała  się, ale nic 
już nie zobaczyła.

N astępnego dnia now a przygoda.
Kiedy spacerow ałam  — z sąsiedniego ogródka sły 

szę cichutkie wołanie:
— Pani! proszę się zbliż}^ do parkanu. Jestem  

skazany na śmierć; ju tro  zabierają mnie ztąd do C yta
deli. Proszę, weź pani na pam iątkę ten  pierścionek, 
jak  od b rata  siostra  i zm ów czasem „Ojcze nasz“ za 
moją duszę. O boje dla jednej cierpim y spraw y, sierotą 
jestem , imię moje... tu żandarm  chwycił go za ram ię i na 
środek  ogródka pociągnął; pierścionek, po k tóry  ja  już 
wyciągałam  rękę, upadł w piasek po stronie, gdzie stał 
nieznajom y i przepadł, bo ani on, ani ja, upom nieć się 
nie mogliśmy.

Długo modliłam się, żałując, że nazw iska wymienić 
nie zdążył. Zapytyw ałam  żandarm a, ale pow iedzieć nie 
chciał.

Podczas jednego  znow u z badań zdarzył się epizod 
komiczny. Zauw ażono, iż Jia ścianach poczekalni po
w tarzają się apostrofy, w iersze pod adresem  „Ł adnego“. 
Je d en  z audy to rów  rzuca mi pytanie.

— Czy pani nie wie, kto je s t „Ładny?“
— T o jest Czech — odpow iadam  bez namysłu.

W spom nien ia . g

*
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— Czto eto takoje — Czech?
— Eto takaja nacja — bohem iec — objaśnia drugi.
— Da, da, toczno tak—piszitie Ł adny—bohemiec.
N areszcie skończyło się śledztwo. Skazano nas na

trzym iesięczne odsiadyw anie w w ięzieniu i osadzono 
nas razem  we trzy, w dużej, dosyć widnej celi. F ebra  
gnębiła mnie jeszcze, ale fantazję odzyskałam  zupełnie. 
Przem yśliw ałam  tylko nad tem, czem siostry rozweselić. 
Kiedy jeszcze sam a siedziałam, rozrzew niał mnie naj- 
łżejszy objaw życia: mucha, czy pająk staw ał mi się 
d rogą  istotą. W  chwilach ciężkich szukałam  też uko
jenia, pow tarzając głośno cudne u tw ory naszych poe
tów . T eraz miałam moje drogie siostry  i deklamowa
łyśm y naprzem ian, lub śpiew ały razem. Poezji zawdzię
czałyśmy, że sm utne życie w ięzienne znośniejszem czy
niła, podtrzym yw ała siły i w ytrw anie. Książek nie da
w ano, ba! naw et nie zaraz po śledztwie dano pościel 
sw oją i n iew ygody mocno nam dokuczj^ły. Mnie, jako 
najmłodszej i delikatnego zdrow ia, moje drogie siostry 
w ybrały  najlepszy siennik; czasem tylko wypoczywały 
na moich, jak  mówiła Lucia, „edredonach“. Ale kiedy już 
pościel dano i pozw olono „kum om “ jaki przysm ak przy
nieść, to pozostała tylko troska, czem sobie czas zapełnić.

O kienko w tej celi było um ieszczone tuż pod su 
fitem, a pod niem w m urow any był stół: umyśliłam, że 
łatw o ztąd będzie wyjrzeć na św iat Boży! Ułożyłam 
na stole w piram idę trzy nasze „nosorożce“, siostry trzy
mały, a ja w drapałam  się na nie.

— Brawo! — krzyknęłam  — widzę! ach, Boże! zie
lono na świecie, już wiosna! widzę ogród, drzew a i do- 
mek; kobieta rozw iesza na -sznurze bieliznę, dzieci bie
gają; ach, wiosna!

Niema wiosny, gdzie cierpienia.
W  tęsknem  sercu, ciągła zima! — zadeklamowała 

Lucia. O krzyk ten w yrw ał się z jej biednej dziecinnej
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duszy, stęsknionej do słońca, ciepła, św iatła i sw obody. 
Sposępniałyśm y w szystkie, a ja  zachęcałam siostry, by 
chciały zobaczyć te cuda. W drapyw ały się z kolei na tę 
piramidę, rade, że je s t sposób zobaczenia tego codzień.

Jednej niedzieli stałam  tak w oknie; ludzi iw ogro
dzie zebrała się grom ada, by choć zdaleka zobaczyć 
w oknie tw arz  znajom ego więźnia. Chociaż między nimi 
nie dostrzegłam  nikogo ze znajom ych, ręką posłałam  
ukłon. Zaczęli się kłaniać, ręce do mnie wyciągać, w o
łać, czego mi potrzeba? — niektórzy zdejm owali tużurki, 
abym  zrozum iała, że i ubranie dać mogą; kobiety dzie
ciom pokazyw ały  moje okno. W yciągnęłam  rękę n a 
przód; kilka kobiet uklękło, dzieci w górę unosząc, jakby
0 błogosław ieństw o prosiły. Ja  szybko zdjęłam z szyi 
krzyżyk sreb rny  i, migając nim w słońcu, poczciwą g ro 
m adkę błogosław ić zaczęłam.

— Co ty tam robisz? — pytają siostry, zdziw ione mo- 
jemi rucham i.

— Dzieci błogosławię; zobaczcie, jak  ich to cieszy. 
W eszła  na stos Lucia i na pół w zruszona, na pół

rozbaw iona moim konceptem , p rzypatryw ała  się tej sce
nie. Co niedzielę pod tem  oknem  zbierały się tłumy.

Kiedyś sm otrytiel w yburczał mnie za wchodzenie 
na okno i tak nam dokuczył ciągłem zaglądaniem , że 
mi praw dziw ą satysfakcję robiło, kiedy mu mogłam sp ła 
tać  figla. Zrobiłam  poduszkę z chleba, w k tórą naw ty- 
kałam  kawałeczki słomy: w yglądało to jak szpilki. Mimo 
krótkiego w zroku dostrzegł tę poduszkę, w etknął nos
1 mówi:s %

— Co tu u w as igoł, szpilek: pójdziecie w ko- 
misju. — Poduszkę zabrał, a ja  szalałam ze śmiechu, jak 
mi żandarm  opow iadał, że w  komisji kpili z pana smo- 
try tie la  i z moich igieł.

K iedyś w niedzielę, przyszedłszy do celi, zobaczył 
na ścianie wianek ze słomy (ten sam, k tóry  dla doktora
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w lochu zrobiłam) przylepiony chlebem  wraz z suchą 
traw ą, w yrw aną w ogródku. W ydało mu się to po
dobne do palm y i cierniowej korony, godeł m ęczeństwa, 
jakiem i w ów czas ozdabiano ryciny, pierścionki, broszki 
itd. —• i w ola z gniewem:

— Co to u was? emblemy?
Z erw ał w ianek i do komisji zanióśł. S iostry nie 

na żarty  zburczały mnie za te głupstw a, ale w  komisji 
grożono mi tylko, żebym  się uspokoiła, bo pójdę do lo
chu pleść wianki. Ja burzliw ą tę niedzielę nazwałam  
„Niedzielą Palm ow ą“. Sm otrytiela  zmieniono: był nim 
pułkow nik A rszeniew ski, staruszek  wesoły i pobłażliwy; 
lubił też rozglądać się po celi, ruszał, co mu w rękę 
w padło, ale przez ciekawość więcej. Chętniej jednak 
coś na prośby nasze zrobił, np. nakazał codzień zmy
w ać podłogę, przez co i chłodniej i czyściej było. Raz 
z figlów zamknęłam pułkow nika w  celi i otworzyłam  
dopiero, aż mi przyrzekł, że każe dać koszulę księdzu, 
k tó ry  tu  nie miał nikogo w W arszaw ie, a miał tak  brudną 
koszulę, że go robactw o obsiadło; pułkow nik gniewał 
się, ale mi przebaczył i koszulę dał.

Pozwalałam  sobie czasem żartow ać z pułkownika, 
lecz on się nigdy o to nie gniew ał; śmiał się wraz ze 
mną i nazyw ał „swoją p iastunką“ (pieszczochą); często, 
idąc przez kory tarz, otw ierałam  klapki, zasłaniające okien
ka we drzw iach, a w ięźniow ie przybiegali do drzwi, 
kontenci, że mają rozm aitość. Znali mnie z tych figlów 
wszyscy i często prosili żandarm a, aby im drzwri uchylił 
w tedy, kiedy myśmy przechodziły . Tym  sposobem wi
działyśm y niejednego ze znajom ych i mogłyśm y coś po
wiedzieć i od nich dowiedzieć się czegoś. Tym  sposo
bem  odszukałyśm y S ew eryna  Borow skiego. Siedział on 
miesiąc w lochu i osw oił sobie szczury, których tam 
m nóstw o było. Karm ił je  chlebem  i tak żył z niemi
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w przyjaźni, że na gwizdnięcie jego zlatyw ały  się i chw y
ta ły  kaw ałki chleba.

N adszedł w reszcie dzień, kiedy nas uwolniono. 
D rogie „kum y“ czekały już pod bram ą więzienia, aby 
nas pow itać, p łakały  z radości i politow ania. Była i Róża 
P iotrow ska, k tó ra  przyjechała z Płocka, aby nam od
wzajem nić się za odw iedziny w dom u w yrobnym , gdzie 
kilka m iesięcy przebyła. W te d y  Róża, ubrana  w aresz- 
tancką szarą p łócienną suknię, czepek biały najp rost
szej formy, dziw nie szlachetnie odbijała od swoich ko 
leżanek zbrodniarek  i um iała taki sobie zjednać u nich 
szacunek, że ją  w yręczały w noszeniu  w ody na cięż
kich noszach, myciu podłogi itp. Chcąc rozw eselić Różę, 
żartow ałyśm y z jej m antyli, nocnego czepka, przynosi
łyśm y różne przysm aki, którem i się z koleżankami 
dzieliła.

** *

Niedługo trw ało  radosne uczucie wolności. W ieści 
różne  uderzały  w nas, jak  grom y, jedne  po drugich. 
A resztow ania, ucieczki (jak E ugenjusza Korytki, k tóry  
zdołał zbiedz zagranicę) i ta  najstraszniejsza wieść o w y
roku śm ierci na T raugu tta , Jeziorańskiego i trzech in
nych. P o trzeba  było, jak  się zdaw ało moskalom, stracić 
pięciu członków  R ządu N arodow ego i skazali pięciu.

Na parę tygodni przed aresztow aniem  polecono mi 
wręczyć T rauguttow i pasport zagraniczny, aby mógł ujść. 
Odm ówił.

Prócz niego żaden z tych pięciu nigdy członkiem 
R ządu nie był: pracow ali w szyscy w organizacji. W y 
brano tych, k tórzy się w ydaw ali ważniejsi.

W szyscy wiedzieli w W arszaw ie o tym dniu strasz
nym, a było to dnia 5 S ierpn ia  1864 r. w trzy  dni po 
naszem  uw olnieniu z odsiadyw ania trzym iesięcznego wię
zienia.
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Pam iętając przyrzeczenie, dane Jeziorańskiem u w lo
chu, w dniu oznaczonym  wczesnym  rankiem  poszłyśmy 
na plac pod Cytadelę. Straszny był w idok pięciu p rzy

gotow anych szubienic; drża-

t
łyśm y z żalu i grozy.

S tanęłyśm y pod tem sa
mem drzewem , co w czasie 
egzekucji Józefa Piotrowskie
go. I znów rozległ się okrzyk:

Jechało w ozów aż pięć. 
S łońce, osw obodzone 

z mgieł porannych, właśnie 
całym zajaśniało blaskiem, 
tw orząc nad głowami tych 
pięciu, którzy jechali um ie
rać, kręgi, jak nimby nad gło
wami św iętych męczenników.

Na pierw szym  wozie 
jechał T raugutt, przerażająco 
spokojny; nie oczekiwał n i
kogo, nie widział nic, przyr- 
gotow any na śmierć. Z tym 
samym kamiennym  spokojem

Dalej Rafał Krajewski, 
Żuliński, Toczyski...

Na ostatnim  wozie je- 
Krzyż z którym ojciec kapu- chał Jeziorański. Cała postać 
cyn odprowadzał Jana Jezio- zdaw ała się cieniem  tylko, 

rariskiego na śmierć.*) taki był jasny  i blady. Nie
bieskie oczy w krzyż wpa

trzone, były  bez barw y, jakby zam arłe.

*) Krzyż ten przez ojca kapucyna został oddany rodzinie 
i jest w  jej posiadaniu.



— Kumie T abako — w yszeptałam .
D rgnął, odw rócił się ku mnie i m ówił ze łzami, co 

pow iedzieć mam żonie i dzieciom. Ach! jak  on cierpiał, 
żeich  samych zostawia; a cierp ień  tych nie szczędzono mu.

Jechał ostatni i pow ieszono go — ostatniego.
Z daleka widziałam, że om dlewał, że m usiano go 

podtrzym yw ać, żeby nie upadł. Była chwila straszna, 
gdy ostatnim  odruchem  szarpnął się z rąk  opraw ców . 
Półom dlałego zaw leczono na szubienicę.* Tyle miesięcy 
w ięzienia, tyle dni głodu w yczerpały go... a dobijały 
cierpienia m oralne. P rzez wszystkie to rtu ry  przeszedłeś, 
drogi męczenniku!...

Żona niedługo przeżyła nieszczęśliw ego. Idealnie 
piękna, słodka i dobra, była to isto ta delikatnego zd ro 
w ia i gorąco kochająca męża; zam ierała pow oli, w ycze
kując na mrozie i słocie swojej kolei dla oddania m ę
żowi przyniesionej bielizny lub uzyskania widzenia. 
Często zziębniętą H elenkę naszą swojem futrem o k ry 
w ała i z nią razem  płakała. I zgasła. S traw iły  ją  łzy 
gorzkie, w ylane zdała od g robu  męża, bo grób ten był 
w fosie fortecznej i dostęp do niego w zbroniony.

O! nad takiem i grobam i zakw itnąć m ogą tylko pio
łuny — jak  to w yraził K raszew ski w w ierszu swoim, 
mało może znanym:

Znasz li ten kraj, gdzie nad grobami 
Kwitną piołuny!
Gdzie niebo twarz błękitną,
W  szare kryje całuny! itd.

*# *

W  życiu naszem  pryw atnem  duże też zaszły zm iany. 
Dom został sprzedany, więc przeniosłyśm y się na Leszno 
do dawrnego m ieszkania. D ochody zm niejszyły się, mu
siałyśm y kupić m aszynę do szycia i urządzić sobie ży
cie o ile m ożności znośne.

— 119 —
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W  lecie ciotka T eresa  zaprosiła  nas do Skiernie
wic dla odpoczynku po czterom iesięcznem  więzieniu, 
a le  że nas zaprosiła z maszyną, nie odpoczęłyśm y wcale, 
bo robo ty  daw ała  tyle, że od rana do zmierzchu nie 
ruszałyśm y się z pokoju. P obyt w Skierniewicach miał 
jeszcze i tę niedobrą stronę, że się ludzie od nas od
zwyczaili i o robo tę  było trudniej. A  zaraz po powrocie 
do W arszaw y tak trudno, że i n iedostatek uczuć się 
daw ał. Jeżeli starczyło na obiad, nie starczyło na ko
lację. Leciałyśm y w tedy  z w izytą do Bonfils na K o
szyki i dobra p. K rupecka częstow ała nas obficie mle
kiem i bułeczkami. W stydziłyśm y się przyznać, żeśmy 
g łodne, więc dziękow ałyśm y za jedzenie, ale p. Kr., 
niezm iernie gościnna, ustąpić nie chciała. Bałyśmy się 
tylko, by nie zauw ażyła, że mimo w zdragania się z du
żym jem y apetytem ; ale ona była w yrozum iała na to, 
bo u państw a K rupeckich setk i ludzi się pożywiało, 
zw łaszcza w tedy, kiedy na Kr. Przedm ieściu mieszkali; 
codziennie stó ł na kilkadziesiąt osób byw ał nakryty, 
a  myśmy wiedziały o tem, że od drzwi ich nikt głodnym 
nie odchodził.

W iele życzliwości okazała nam w tedy  hrabianka 
M arjanna K rasińska (córka Zygm unta Krasińskiego). S ły 
szała o nas od W andy Borowskiej, naszej ciotecznej 
s iostry , k tó ra  k ierow ała edukacją p. K rasińskiej i zapro
siła nas do siebie. Nas też odw iedzała, przynosiła nam 
książki, robotę, lubiła z nami przebyw ać i często p ro 
siła, abym  zadeklam ow ała jaki ustęp z poezji jej ojca.

W  parę  la t później p. K rasińska w ielką w yśw iad
czyła nam przysługę. D ow iedziała się, że od lat pięciu 
nie mamy żadnej wiadom ości o B ronisiu Szwarcem, nie 
wiemy naw et, gdzie się znajduje, czy żyje? T ak  tę sprawę 
wzięła do serca, że przez w szystkich w ysoko położo
nych  znajom ych sta ra ła  się w yw iedzieć—i trafiła na ko
goś, kto przez szefa III „oddzielenia“ dow iedział się, że
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Broniś żyje i jes t osadzony w tw ierdzy  Schlisselburg  *). 
Szef sam naw et był u niego, ale, jak  mówił, Broniś s ta 
wił się hardo, przysięgi złożyć nie chciał, że się więcej 
do buntów  p rzec iw  Rosji m ieszać nie będzie; więc mimo 
obietnicy ze strony  szefa, że do F rancji pow róci, nie 
uległ i w Schlisselburgu pozostać m usiał.

Co do tego postępow ania Bronisia zdania były po
dzielone: jedni pochw alali, inni pow staw ali przeciw  te 
mu, że nie ko rzysta ł z propozycji. „Przysięga, wszak 
to form a tylko, a zagranicą m ógłby być pożytecznym  
sp raw ie“. Inni jeszcze upatryw ali w tem słabość cha
rak teru , o jaką go posądzali i w innych okolicznościach, 
a nie wierzyli, że on tylko przez m iłość dla kraju, dla 
jedności i zgody robił n ieraz ofiarę z w łasnych p rze 
konań i nie miał tej zarozum iałości, że jego przekonania 
m ogą być lepsze od innych; że ludzie, którzy się tu ro 
dzili i wychow ali, mogą znać lepiej po trzeby  kraju 
i ziom ków swoich. O n kraj znał tylko z historji, k tórą 
studjow ał pilnie, marząc zawsze, by do kraju ojców po
wrócić i w zorow ał się na rozum ie tych rodaków , któ
rych imiona zaszczytnie w historji notow ane były. W y 
chow any we Francji w śród  w olnego narodu, posiadają
cego byt polityczny, narodu, k tó ry  też miał w^alki stron
nicze i niesnaski polityczne, widział, jak  te  ustępow ały  
w obec n iebezpieczeństw a ojczyzny; um iał więc i on 
ustępow ać tylko, bo p ryw atnego  in teresu  nie miał na 
względzie; pośw ięcił w szystko spraw ie ojczystej, zasa
dom swoim  został w ierny do końca życia.

Z rodziną w ogóle kom unikow ałyśm y się mało, bo 
choć n iek tórzy  byli nam  życzliwi, bali się jednak  potro- 
sze, więc unikałyśm y ich. Całą więc osłodą naszego 
życia były „kumy". O d nich pomoc, z nimi rozryw ka,

*) Twierdza pod Petersburgiem , najstraszniejsze w ięzienie 
dla przestępców politycznych.
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od nich rada. Najmilsze też z tych czasów zostały nam 
wspom nienia. T e obiady u Guci Toeplitz i jej siostry, 
te  w ieczory, urozm aicone śpiew em , g rą  na fortepianie 
i rozm ową dowcipną. W ieczory u Olesi Karwowskiej 
na gaw ędce i p ro jek tow aniu  różnych prac wspólnych. 
U W andy Umińskiej*) gw arno też było i tłumnie. Przez 
„kumy" poznałyśm y m nóstw o szanow nych ludzi, cały 
kw iat inteligencji ow ego czasu. Zebrania takie dla nas, 
chciwych wiedzy ł łatw o ją sobie przysw ajających, były 
to  uczty praw dziw e. Do g łow y nam nie przyszło, że 
m łodość potrzebuje rozryw ek, takich, jak  tańce, flirt 
(wówczas jeszcze nie znany) itp. Myśmy i tak były w e
sołe, szczęśliwe, bo pożyteczne i mile widziane w g ro 
nie tych, k tó rych  znajom ością wszyscy się szczycili.

P rzez R óżę zostałyśm y przedstaw ione pani Lewoc- 
kiej, w  której domu zgrom adzał się daw niej cały świat 
inteligencji warszaw skiej: uczeni, artyści itd. Tam też 
poznałyśm y panią S ew erynę Pruszakow ą (późniejszą 
Duchińską**) i do niej zaproszone byłyśmy. Służyła ona 
też chętnie swojemi stosunkam i i nie jeden  datek dla 
ulżenia więźniom przez jej dobre ręce wpłynął. Posia
dała piękny księgozbiór i użyczała nam chętnie książek, 
sama robiąc w ybór. Jadw iga W olska zapoznała nas

*) Wanda z W olskich Umińska, kilkakrotnie tutaj w spo
minana, jedna z naj czynni ej szych i najdzielniejszych działaczek. 
W  epoce powstania czynna była w organizacyi t. zw. „piątek“— 
czyli grup po p ięć osób, z których każda dobierała sobie znowu 
pięć. Członkinie „piątek“, niosły pomoc materjalną i moralną ro
dzinom tych, co za kraj walczyli i ginęli. W anda Umińska po 
upadku powstania nie ustała w pracy społecznej, którą prowa
dzi po dziś dzień, zaw sze wierna umiłowanym hasłom: „z ludem 
i przez lud“.

**) Literatka, brała czynny udział w  pracach organizacyjnych; 
wczas ostrzeżona, zdołała ujść zagranicę. Lat temu kilka zmarła 
w  Paryżu.
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z p. Kazim ierą Ziemięcką*), k tóra nas wielką darzyła 
życzliwością. Z ebrania  u niej były liczne i miłe, to też 
nie opuszczałyśm y żadnej sposobności korzystania z za
proszenia. K iedy p. Ziem ięcką zam ieszkała u pani Ma
tyldy N atanson (późniejsza C yprjanow a G odebska) ze
brania te byw ały  i liczniejsze i św ietniejsze.

W zględnie żyfyśmy spokojniej, pracując potrosze 
po dawnem u, bo przecież C ytadela była pełna, pościgi 
szalone, aresztow ano, w yw ożono, zdradzano; czuwać za
tem trzeba  było więcej jak  kiedykolw iek.

O d matki m iewałyśm y wiadomości przez Gucię T oe- 
plitz, póki m atka u jej siostry była. Milunia i Lucia w swo
bodniejszym  czasie jeździły odwiedzić m atkę i były na 
uroczystości w ręczenia sztandaru  Syrew iczow i, dow ódcy 
partji pow stańców , będącej w ów czas w całej pełni siły 
i św ietnych nadziei. Gucia z Lucią ten sztandar w rę
czyły. S tarszyzna była podejm ow ana we dw orze przez 
szw agra i siostrę Guci, żołnierze we wsi u chłopów, 
całem sercem  spraw ie oddanych. Syrew icz i adjutant 
baron Putkam er z wdzięcznością żegnali uprzejm ych go 
spodarzy; ale, niestety, mieli oni gorzko tę radosną 
chwilę przypłacić. W kilka dni wpadli moskale, zarzą
dzili rew izję, gospodarza zabrali, więzili i na Sybir w y
wieźli, a m atka nasza musiała zacny dom ich opuścić. 
Z wielkim trudem , z przygodam i, p rzedostała  się przy 
pom ocy pp. Gościmskich z Jadw igą W olską zagranicę. 
W  śm iertelnej trw odze czas ten przebyłyśm y, póki nam 
Jadw iga nie przyw iozła wiadomości, że matka już bez
pieczna w Poznaniu  została. Było to jeszcze przed  na- 
szem aresztow aniem . „Kumy" nie chciały jej pisać o tem, 
co nas spotkało , ale dow iedziała się z gazet poznań
skich, gdzie m oje koncep ta  opisane były. B iedna matka, 
ciężko się przez czas naszego więzienia m artwiła.

*) Czynna i energiczna działaczka ojiresu powstańczego.
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*
*  *

Niedługo jednak  byłyśm y spokojne. W  kilka mie
sięcy  po p ierw szem  aresztow aniu  zebrały  się wieczorem 
u nas „kum y“ i kilku młodych ludzi. W  godzinę może 
po ich wyjściu usłyszałyśm y gw ałtow ne stukanie do 
drzwi. Służąca poszła zobaczyć i w raca przerażona.

— Policja! — mówi.
Szybko przygotow ałyśm y się na ich przyjęcie: w e

szli, zrew idow ali i do wyjścia kazali się szykować.
Znów  jakaś denuncjacja.
Różne robiłyśm y przypuszczenia i naradzałyśm y 

się, co w jakim  razie mówić, ale wszystko tylko na do
mysł.

Znów  wieziono nas każdą z osobna w stronę P a
w iaka, tym czasowo jednak  do cyrkułu.

W prow adzono mnie do izby dość porządnie ume
blow anej, k tóra była, jak  się w krótce dowiedziałam, sa
lonem p. porucznika, k tó ry  nas aresztow ał. W szedł on 
sam  za chwilę i, chcąc kłopotliw e przerw ać milczenie, 
wziął książkę i zaczął czytać na język rosyjski tłoma- 
czonego  „Pana T ad eu sza“, zapytując, czy ja  to znam?“

— Znam —mówię—pan pozwoli, to ja przeczytam.
Podał mi książkę, a ja, patrząc na nią, po polsku

deklam ow ać zaczęłam: „Litwo, ojczyzno moja!“ — Głos 
drżał mi ze w zruszenia i kiedy doszłam do słów : „Tak 
nas powrócisz cudem na ojczyzny łono" podnoszę gło
wę, a pan porucznik płacze.

Szybko łzę o tarł i mówi: •
— Litw in jestem!
W ięc go uraczyłam  moją deklamacją: był i „bi

gos* i „polonez“ i z Dziadów: „Sam widziałem “, póki nie 
w szedł żandarm  z zawiadom ieniem , że trzeba  jechać.

Pod Paw iakiem  czekała nas niespodzianka: dano 
.znać „kum om “, że nas aresztow ali i przyszły wszystkie,



żeby nas zobaczyć. O tw arły  się już  drzw i jak  lw ia 
paszczęka, k tó ra  nas pochłonąć miała, a one w płacz i' 
I mnie się na płacz zbierało, ale znieść tego nie mogłam, 
że one płaczą i wchodząc, odw róciłam  się jeszcze i dla 
rozw eselen ia ich w ykrzykuję patetycznie: „Eleonoro L 
żegnam c ię“. Jaki był efekt tego w ykrzyknika, sp raw 
dzić naw et nie mogłam, bo mnie porw ano, drzw i za
trzaśnięto.

Po pierw szem  zaraz badaniu w komisji nabrałyśm y 
obaw y, że tym  razem  gorzej z nami będzie. Było kilka 
dow odów  piśm iennych i zeznania m usiały być w ażne. 
Nie w iedziałyśm y, kto zeznania te porobił, ale, siedząc 
każda w osobnej celi, zatapiałyśm y się w trw ożnych 
m yślach i m odlitw ie, aby się w zeznaniach nie pokrzy
żować.

Jakież więc było nasze zdziw ienie, k iedy po p ierw 
szem  badaniu  jen era ł Tuchołko m achnął rękę i kazał 
nas na w olność puścić. P rzyw ieziono nam już pościel 
i koszyczki z bielizną, ale to w szystko było jeszcze po 
wiązane i um ieszczone w składzie do czasu, póki się 
śledztw o nie skończy; poniew aż pierw ej nikt swojej po 
ścieli nie dostaw ał. Czekałyśm y w sieni, aż nam te rze 
czy oddadzą, nie śmiąc słów ka wyrzec, ani porozum ieć 
się gestam i; we w zroku tylko m alow ała się obaw a i zdu
mienie. W reszcie w yniesiono rzeczy, nas w yprow adzono 
na ulicę i n ikt się już o nas nie troszczył. Ulica puściu- 
teńka była, zdaleka naw et nie było widać dorożki, w ięc 
ciągnęłyśm y tak po kam ieniach każda swój pakiet, byle 
stąd  uciec co prędzej, byle nas nie zwrócono.

Nierozum iałyśm y, co znaczyło uw olnienie nas w ta
kich w arunkach: pom yłka, czy zasadzka? Ale należało 
jaknajp rędzej w idzieć się z „kumam i“, aby w iedziały,
o co byłyśm y py tane , bo mogli nas tej nocy jeszcze za
brać z pow rotem . Z ostaw iono nas jednak  w spokoju,, 
więc szybko w róciłyśm y do zw ykłego trybu  życia.
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W  tym to czasie, a był to rok 1865, przyjechał 
<z Paryża młody człow iek, nazwiskiem  A leksander Zwierz- 
chowski; rozm awiał tylko z Milunią, pokazyw ał list Ja
rosław a D ąbrow skiego, tak doskonale (jak mówiono) 
naśladujący jego pism o, że praw ie w ątpić nie można 
było, iż je s t  przez D ąbrow skiego przysłanym . Dąbrow
ski niby prosi, aby mu wskazać, jacy  ludzie jeszcze po
zostali i k toby wiedział, gdzie są pieczęcie Rządu Naro
dowego, a upow ażnia oddaw cę do zapoznania się ze 
w szystkiem i, jak  rów nież do działania. Zwierzchowski 
prosił, aby Milunia poszła z nim do Umińskiej; ale Mi- 
lunia, poparta  przez Lucię, k tóra tę rozm owę z drugiego 
pokoju słyszała i odrazu nabrała  nieufności i obawy, że 
Zw ierzchow ski je s t szpiegiem, stanow czo pom ocy swej 
odmówiła; wzięła tylko jakąś odezwę, nazwiskiem Zwierz- 
chow skiego podpisaną, obiecując sobie zniszczyć ją.

Zw ierzchow ski nie poprzestał na odmowie i po 
szedł sam do Umińskiej, k tóra przyszła do nas, przejęta 
dla niego współczuciem , i obie z Milunią Wyrzucały so
bie, że mu pom ocy odm ówiły. Jedna L ucia '  obstaw ała 
p rzy  swojem, że mają ze szpiegiem  do czynienia.

W  kilka dni później przyszła wiadomość od Dą
browskiego, że A leksander Zw ierzchow ski, syn restau
rato ra  z W arszaw y, jest szpiegiem  i należy się strzedz 
jego  i ostrzegać innych. Nie wiem, czy przez współczu
cie, czy zapomnienie, Milunia nie zniszczyła kartki i kiedy 
przyszli ją  aresztow ać kartka  ow a w padła w ręce policji.

Z aaresztow ano tylko Milunię. W  śmiertelnym  by
łyśm y niepokoju, jak  się ona z tej spraw y wywinie, — 
m usiałyśm y jednak  czekać ukończenia śledztw a i pozwo
lenia widzenia się z nią. A le jakaż była nasza radość, 
kiedy po miesiącu Milunię uwolniono.

O pow iadała nam, że kiedy ją badano, audy tor miał 
przed sobą akta i jed n ą  po drugiej p rzew racał kartę, 
robiąc jej różne zapytania. Na jednej z kart z przera



żeniem zobaczyła przylepioną dobrze znajom ą kartkę, 
otrzym aną od Zw ierzchow skiego.

Przyszła jej w tedy  myśl genjalna; zryw a się z krze
sła  i zaczyna krzyczeć, załamując ręce... P rzestraszony  
audy tor pyta: co jej jest?  — a ona mówi, że ją  tak  sza
lenie zęby bolą. Uprzejm y audytor sam w ybiegł na ko
ry tarz , w ołając o wodę; prosił Milunię, aby piła, uspo
kajał, a kiedy już nareszcie tej sytuacji przedłużać nie 
można było i Milunia niby uspokoiła się, audytor p rzy
stąpił do badania i, o radości! odw rócił kartę, sądząc, 
że to już om ówione było.

Po uw olnieniu Miluni na pew ien czas był spokój; 
pracow ałyśm y, ale i pozwalałyśmy^ sobie na zaspokaja
nie upodobań. Lucia uczyła się rytowmictwa na d rze
wie — ia chodziłam na lekcje muzyki na Leszno do pani 
N atanson, z k tórą mnie Gucia Toeplitz poznajom iła; za
wsze ubolew ałyśm y, że nie możemy dla konieczności 
zarabiania na chleb więcej się tym radościom  oddawać.

*
i *  *

A le, niestety, spokoju dla nas nie było.
Z wiosną, w sam W ielki C zw artek, znów nas a re 

sztow ano i do Cytadeli zawieziono. Z jakim że innem 
uczuciem wjeżdżałam  tam jako  więzień!

W  Cytadeli rew idow ano naw et nasze osoby i le
dwo uprosiłam  babę, aby mi parę szpilek do przypięcia 
koka zostaw iła. P rześladow ano już w tedy za wszystko: 
za noszenie żałoby, krzyżyków , pierścionków  i inne 
błahostki. D ziesiąty paw ilon pełen był więźniów. Z po 
czątku dociec nie mogłyśm y, o co nas mogą pytać, kto 
nas mógł zdradzić. O sadzono nas każdą z osobna i oso
bno badano.

Kiedy w eszłam  do komisji, jen. Tuchołko przyw itał 
mnie z uśmiecnem , może w przypuszczeniu, że się bę
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dzie bawił mojemi konceptam i. „Pocio“ aż krzyknął 
z radości.

Po pierw szych zapytaniach ogarnął mnie niepokój 
i zdziwienie, bo zapytano  m nie, gdzie szkołę kończyłam. 
Kończyłam  nauki u p. N eer, ale poniew aż Milunia za
wsze przestrzegała, aby jednego się trzym ać w zezna
niach, odpow iedziałam , że w Ew angelickiej szkole, bo 
tam siostry kończyły.

A udytorow ie w  krzyk: — „To niepraw da!“ — i, że
bym sobie przypom niała.

N aturalnie, mimo że wznosiłam oczy w sufit, pu
kałam palcem w czoło, nie przypom niałam  sobie, bo 
mnie to podnoszenie gw ałtu  utw ierdziło w przekonaniu, 
że w tem tkwi przyczyna i że droga moja Milunia miała 
rację. Aż tu „Pocio“, który się zaw sze w yryw ał jak 
Filip z Konopi, pyta: czy znam N eera. Nie znałam go, 
ale znałam jego  matkę, p rzełożoną pensji: — a im byłoby 
to w ystarczyło, aby mnie obwinić.

Potem  dowiedziałam  się, że p. N eer, mimo, że nas 
nie znał, denuncjow ał nas, chcąc siebie uwolnić od za
rzu tu , a najgłupsza ta taktyka zaw iodła go, dzięki memu 
natchnieniu. O pow iadał o nas, co wiedział i czego nie 
w iedział, a tak szeroko, że staw iano nas wobec innych 
więźniów, k tó rych  on też wymienił.

Jedn i wchodzili do pokoju komisji, inni poznawali 
nas przez okienko. W  takim razie kazano mi stanąć 
tak, aby ten patrzący mógł mnie widzieć i aby audyto
row ie mogli śledzić w rażenie, jak ie  to na mnie uczyni.

Pew nego dnia ktoś mnie miał poznawać; otworzo
no klapkę i w szybce ukazała się tw arz D ---- skiego
i dobrze znany mi głos potw ierdził: „ tak“.

Zdrętw iałam  z oburzenia; za długą chwilę znów 
pow tórzyło  się to samo — i z za szyby błysnęła jasna, 
k rótko ostrzyżona czupryna A w eydy i drżący głos po
w tórzył:



R o m a n  Ż u l  i ń s  k i





— Tak, to ta.
Jakto? — oni się przyznają, „ tak“ mówią — ci w ielcy  

i m ądrzy, tak  w ysoko w przekonaniu mojem postawieni?!! 
Z aw ód ten  tak  mnie bolał, że byłabym  płakała, gdybym  
m ogła, lub im w tw arz pluła, lub nogam i dep tała  tych 
bożków , z p iedestału  strąconych. Cóż ja  byłam  w po 
rów naniu  z nimi? Czyż im w arto  było wym ieniać mnie- 
naw et?

P onu re  myśli, tłoczyły się do głowy, przytem  cela,, 
do której mnie w prow adzono, ciem na była i sm utna; 
położona była od zew nętrznej strony  tw ierdzy; osłonięte 
dymnikiem okno słabe daw ało św iatło, nocą zaś p rze 
ciągłe, żałosne: „słuszaj", postaw ionej na wałach w arty , 
brzm iące jak  skarga  nad sw oją i b ratn ią niedolą, na 
chwilę zdrzem nąć się nie pozwalało. Nie mogłam tu 
siedzieć i prosiłam  G órzew skiego, aby mi dał inną celę. 
Skłoniło  mnie do tej p rośby  i to, że słyszałam  od żan
darm a, iż tu  siedział ten , k tó rego  w czoraj powiesili. 
Kto, nie ‘wiedziałam  i nie bałam  się duchów , ale mi tak  
sm utno było, że m usiałam  ztąd  wyjść, aby nie zwarjo- 
wać. N adzorcą w ięzienia był kapitan  G órzew ski. Co- 
dzień rano  w chodził z życzliw ym  uśm iechem — zapyty
wał, czy czego nie potrzebuję; ale potrzebow ać wolno 
było tak mało, a zw łaszcza, że mało co można było 
o trzym ać od G órzew skiego, że wolałam  m eldować się 
do komisji i tam  żądania stawiać.

P ierw szego  dnia o 1 1  rano  wezwano mnie do ko
misji.

W stałam  z bólem głow y i szłam jak  na ścięcie. 
Z przeciw nej strony  ko ry tarza  szedł więzień w tow a
rzystw ie żandarm a; abyśm y uniknęli spotkania, usunięto 
m nie szybko do p ierw szego pustego  pokoju, jak i był 
na drodze. Pokój by ł duży, ściany do połow y ciemno 
były pom alow ane, parę ław ek też ciem nych i kubeł, 
w  którym  tkw iły rózgi: oto w szystko. Żandarm  prze-

Wspomnienia, 9
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kom arzał się ze mną, że mnie tu  w prow adził dlatego, 
że rózgi dostanę. S tało się w tedy ze mną coś okrop
nego. Jeżeli m ów ią i piszą: „włosy stanęły mu na g ło 
w ie“, „oczy ciskały płom ienie“, nie dalecy są od p raw 
dy. Mnie się też zdaw ało, że mam płom ień w oczach. 
Zacisnęłam  pięści i m ówię ochrypłym  głosem:

— Spróbujcie tylko dotknąć mnie, spróbujcie!
Żandarm , który był kolosalnej postaw y, uśmiech

nął się ironicznie, a mnie mimowoli przyszło na myśl 
porów nanie  mojej drobnej m izernej postaci z tym oka 
załym  carskim  sługą. Spuściłam  oczy, by ukryć łzę, 
k tóra płom ień w nich zagasić miała.

T u  drzwi o tw arły  się, ukazał się żandarm, a za 
nim znajom y mi ksiądz; pozdrow iliśm y się spojrzeniem; 
mnie szybko odw rócono do ściany, a żandarm , sądząc, 
że nie widziałam, kto wchodzi, drażnił mnie jeszcze 
słowami:

— Ocho! przyszli dać ci rózeczką!
M usiałam milczeć, ale skom ponow ałam  na żandarma 

taki sobie częstochow ski w iersz i to cała zemsta moja:
Kto komisji służy,
Ten musi być duży 
I głupi też musi być,
By z komisją w zgodzie żyć.

Zaprow adzono m nie do pokoju, gdzie zasiadał „Po- 
c io“. N ienaw idziłyśm y „Pocia“ i w idok jego  do reszty 
mnie zgnębił. „Pocio“ zaczął mnie w ypytyw ać, pod
chw ytyw ać w różny sposób, to znów wyjść mi kazał 
do sąsiedniego pokoju, gdzie mnie inni badali audytoro- 
w ie, to znów  mnie przyw ołał, bo ktoś mnie miał przez 
okienko poznawać; i tak wlokło się badanie kilka godzin.

Upał był straszny  — „Pocio“ pił w odę — pot kroplił 
mu się na czole, ale mnie wody nie dał; zresztą i nie 
prosiłam  o to: jedna  była szklanka, a z tej pił „Pocio“; 
to w ystarczało, aby raczej um rzeć z pragnienia, niż
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o  taką wodę prosić. Jen . Tuchołko miał jakąś  w ażną 
widać spraw ę, bo mało się pokazyw ał; byłam  więc zo
staw iona na pastw ę „Pociow i". Całe moje szczęście, 
że był z nim „Kniaź“, który go m itygow ał. Nazwiska 
jego nie znałam; nazywali go „K niaziem “—a był to czło
wiek dystyngow any, dobry i bardzo piękny.

Naraz „Pociow i“ przyszła myśl iście szatańska. Podał 
mi kaw ałek  papieru , pióro um oczone i kazał mi pisać 
do Miluni po swojem dyktandzie. Zaczynał od słów: 
„Powiedziałam  całą praw dę...“ Ja p isać nie chciałam — 
„P ocio“ groził lochem , tiomnią, rózgami; ja  broniłam  się 
zawzięcie; ale w końcu myślę: „przecież to nasza zw y
kła śp iew ka i M ilunia tego inaczej nie będzie rozumiała; 
napiszę, niech bydlę „Pocio“ ma satysfakcję; i tak nic nie 
skorzysta!"

I napisałam  powyżej przytoczone w yrazy, nic więcej.
Lecz naraz przychodzi mi znów myśl, że m ówione 

te w yrazy, przez nas rozum iane są inaczej, a pisane — 
m oże też Milunia inaczej rozum ieć: p rzypuści, ż e ja , pod 
grozą isto tn ie coś wyznałam . S trach  mnie ogarnął i kiedy 
v P ocio“ kazał mi się podpisać, szybko napisałam : „ka
zano mi to nap isać“.

„Pocio" w yrw ał mi pióro z ręki, chciał podrzeć 
kartkę i wołał, że drugi raz muszę napisać. A le widać 
w e w zroku moim tyle zauw ażył zaciętości, że zdecydo
w ał się inaczej. Załam ał to: „kazano mi napisać" i zaczął 
•skakać po pokoju, śmiać się i wołać:

— A, dobrze! teraz już i siostry  pow iedzą praw dę. 
Z dradziłaś siostry, teraz  już  w szystko powiecie!

Oniem iałam  z przerażenia. Całą okropność mego 
lekkom yślnego postępku teraz  dopiero odczułam . D o
piero  teraz, kiedy mi to „Pocio" powiedział!

W ięc tak  złą byłam ?
Milczeć jednak  m usiałam , aby się z cierpieniem  nie 

.zdradzić, nadrabiałam  miną; ale ten  w ysiłek tyle mnie
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kosztow ał, że om dlewałam , pot kroplisty  wystąpił na 
czoło; byłabym  upadła; „K niaź“ fotel mi podsunął. Zem 
dlałam  na dobre.

Zlecieli się wszyscy, podano mi wody; Tuchołko 
głośno wym awiał „Pociow i“, — ale ten szalał z radości, 
śmiał się, przyskakiw ał do mnie: rad  był ze swego kon
ceptu. W idząc, żem omdlała, chora, zakom enderow ał:

— Do lazaretu!
— Nie pójdę do lazaretu, już zdrow a jestem  — za

w ołałam  z wysiłkiem  — i znów  na fotel upadłam.
Rozbiegli się w szyscy naradzić się, co robić, i ci

sza zapanow ała  koło mnie. Napół przytom na z rozpa
czy, g łodu i pragnienia, nie byłam  już w stanie poru
szyć się; siedziałam z zamkniętemi oczyma. Naraz ktoś 
delikatnie rękę na mojem położył czole; odtrąciłam  rękę, 
otw orzyłam  oczy: pochylony nadem ną sta ł „Kniaź". 
Chciał się w idocznie przekonać, czy żyję jeszcze.

— Nie odtrącajcie mnie — m ówił z widoczną przy
krością — ja  chcę dla was dobrze zrobić; może chcecie 
iść do domu, boście chora.

I znów ręką  g łaskał mnie po głowie.
T a nieoczekiw ana dobroć w zruszyła mnie, długo 

pow strzym yw ane łzy polały się strum ieniem . „Kniaź" 
mówił:

— , Nie płacz! poproszę jenerała , pójdziesz do domu, 
chcecie?

— D obrze, — odrzekłam , niezdolna mówić więcej, 
g łow ą tylko kiwałam, dziękując.

Czyjeś kroki dały się słyszeć na korytarzu; „Kniaź" 
odsunął się — blady był, w zruszony. — Jen. Tucholko 
w szedł, popatrzył na mnie, a „Kniaź" persw adow ać mu 
zaczął, że najlepiej puścić mnie do domu, bo mogę się 
rozchorow ać, a w każdej chwili m ogą mnie przecież 
aresztow ać.



I tak się stało. Kazano mi iść, mimo opozycji 
„Pocia".

Za kratą  dziesiątego paw ilonu puszczono m nie sa
mą z piśm iennym  rozkazem  w ypuszczenia mnie z tw ier
dzy. Biegłam już  teraz, jakby  mnie kto gonił. K ogokol
w iek spotkałam , spuszczałam  oczy, na każdych ustach 
szyderczego dopatrując się uśmiechu. Zdaw ało mi się, 
że już w szyscy o moim postępku wiedzą i szydzą. To 
też ledw o się za w rotam i tw ierdzy znalazłam , już żało
wać zaczęłam, że z niej wychodzę. Gdzie ja  pójdę? — 
komu nędzę moją wyznam ? czyż ja  mam dom, w któ- 
rym bym  się przed  okiem ludzkim skryć mogła? Myśli 
te  dobijały mnie. Już nie mogłam iść dalej i wpadłam  
do o tw artego  kościoła D om inikanów na ul. F re ta  — uklę
kłam  w kąciku, najmniej widocznym.

— Boże! — w ołałam  — czem uś mnie opuścił!
I straszną była dla mnie ta chwila, kiedy w obli

czu Boga w głąb duszy mojej spojrzałam  i uznałam się 
winną.

Niema straszniejszej nienaw iści, jaką  w tedy czło
w iek do siebie uczuw a i surow szego w yroku, jak  ten, 
k tó ry  sam na siebie w yda. Nie czułam  już głodu, nie 
czułam  pragnienia: czułam się tylko winną.

M rok tymczasem  zapadał; dziadek dzwonił kluczami, 
staną ł nadem ną, kazał mi wyjść, a sądząc, żem chora, 
dopom ógł w stać i do drzwi podprow adził.

Ulica pusta była; stałam, p rzy tu lona do m uru ko
ścioła, nie zdolna poruszyć się. Gdzie teraz  p ó jd ę?  — 
pytałam  siebie. W  dom u nie zastanę nikogo: H elenka 
u ciotki A nny G ay zam ieszkała; zresztą, co im powiem?

Do „kum!“ Ale do k tó re j?  I po kolei rozbierać 
zaczęłam  zw yczaje domu, gdziebym  najmniej ludzi wi
działa, najłatw iej m ogła oskarżyć się, w ypłakać.

Poszłam  do Guci Toeplitz. Na szczęście otw orzyła
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mi ona sama; prosiłam , aby mnie nikt nie zobaczył. 
Zabrała m nie w ięc do swego pokoju, wysłuchała; sp ła
kałyśm y się obie i uradziły , że na drugi dzień pójdę 
do Tuchołki i poproszę, aby mnie kazał aresztować, bo 
takim  sposobem  najłatw iej się dowiem, jaki jest skutek 
podyktow anego listu. D roga Gucia dobrem  sercem od
czuła, że mi ,trudno  będzie pokazać się ludziom z tak 
w ygórow anem  o mojej winie pojęciem; że lepiej zam
knąć się w w ięzieniu i starać się złe napraw ić.

Rano poszła ze mną do jenerała: stanęła na boku, 
ja  bliżej drzwi, aby, wychodząc, m ógł mnie pierwszą 
zobaczyć. Istotnie spostrzegł mnie zaraz, surowem ob
rzucił spojrzeniem  i mówi:

— Z drow a jesteś, w ięc rozegrałaś komedję. Czego 
chcesz teraz?

— Proszę pana jenerała, aby mnie kazał areszto
wać. Nie mogę być wolną, kiedy siostry w więzieniu. 
Jak  pan jen e ra ł m ógł pozw olić „Pociow i“ tak się pastwić 
nadem ną — dodałam, zapom niaw szy się z żalu.

— Co to je s t „Pociow i“? co to znaczy „Pociowi“? — 
pytał.

— A  to pan  Brochocki — mówię.
— Dlaczego nazyw acie go „Pociow i“?
— Bo się ciągle poci — brnę już dalej.
Jen era ł zaśm iał się, a widząc moje rozżalenie przy

rzekł, że za godzinę p rzyśle  po mnie.
W  dom u zastałam  tylko służącą Marję, która nie 

odstępow ała mnie aż do chwili, kiedy po mnie przyszła 
policja.

Sm utne nad w yraz było pow tórne  moje wejście do 
w ięzienia. G órzew ski zdziw ił się, że wracam; zauważył 
też, że bardzo m izernie w yglądam  i dał mi celę od strony 
podw órza, w eselszą, słoneczną.

W  Cytadeli cele były o wiele porządniejsze, czyś
ciejsze, niż na Paw iaku: podłogi lakierow ane wycierano



codzień w ilgotną ścierką, ściany czysto bielone, sienn ik  
porządniejszy. Jedno tylko, jak dla moich słabych oczu, 
było nieprzyjem ne, to  okno, oszklone szybą w karpią 
łuskę, k tóra podczas operacji słońca tak błyskotliw e 
rzucała prom ienie, że spojrzeć w nią nie mogłam; ale 
skoro  zeszło słońce, cela o wiele przyjem niejszą była. 
Ja  jednak , do chwili w ezw ania mnie do komisji, nie wi
działam nic, nie czułam nic, prócz gorącej chęci dow ie
dzenia się czegoś o ow 3?m nieszczęsnym  liście.

D rugiego dnia dopiero  w ezw ano m nie do komisji 
i po pierw szych słow ach „Pocia“ dom yśliłam  się, że list 
by ł chybiony. Pozostaw ało  mi tylko za moje głupstw o 
przeb łagać Milunię. A le na to jeszcze długo m usiałam  
czekać. W prow adzono  mnie znów do innej celi, od ze
w nętrznej s trony  tw ierdzy. Chociaż cela ta  i podczas 
dnia słabo była ośw ietlona i sm utne robiła wrażenie,, 
nie mogę w yrazić, jak  przygnębiająco sm utne były go
dziny m roku, zanim św iecę wniesiono. Lęk jak iś czy 
tęskno ta  mnie ogarniała; na łóżku w ysiedzieć nie mo
głam; klękałam  więc na środku izdebki, skąd  kaw ałe
czek nieba widać było i m odliłam  się żarliw ie. Chcia
łam  w ierzyć, że list był chybiony, a opadały  mnie w ąt
pliwości i rozpacz moja przechodziła w jakąś chorobliwą, 
egzaltację.

— Boże! — wołałam  — wtłocz na mą głow ę cier
niow ą koronę, lecz w ybaw  duszę przez łzy i pokutę.

Czasem ukazała się gwiazdka, czasem m ignął obło
czek, do których okiem i duszą przyw arłszy , zapom ina
łam, gdzie jestem . Źdaw ało mi się, że w  tej to kornej 
postaw ie pow innam  doczekać się śmierci, jako jedynego 
w ybaw ienia. W tedy  nuciłam z cicha:

Chcesz mnie nagrodzić, Ojcze światłości!
Będę zapłacon obfito.,.
Niech z moich kości — dla potomności —
W yrośnie kwiatek, lub żyto.
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— Nie! — szlochałam  zrozpaczona. — Przechodzień 
pow ącha i splunie: „to kw iatek zdrajczyni“, a żytem — 
po tru ją  się dzieci...

Skrzypnięcie drzw i i głos żandarm a powróciły 
m nie do rzeczyw istości.

— T ak nielzia, połóżcie się.
Bojąc się, aby mnie nie dotknął, zerw ałam  się z po

dłogi i, przem ógłszy w strę t do posłania, położyłam się 
i zasnęłam tw ardo. Jak  przez mgłę widziałam  żandar
ma, jak  objaśniał świecę i jak  rano  wnoszono herbatę. 
O blana potem , wysilona, ruszyć się nie mogłam naw et 
na widok herbaty , którąbym  chętnie piła, takie miałam 
pragnienie. W reszcie wstałam , napiłam  się chłodnej 
herbaty , a chrupiące bułeczki w sunęłam  do kieszeni, 
obiecując sobie zjeść je  później.

W tem  drzw i o tw arły  się; w szedł żandarm  i kazał 
iść za sobą. W eszliśm y w długi korytarz; drzwi jakieś 
o tw orzono i kazano mi w ejść do izby, słabo świecą 
oświetlonej. Zanim zdołałam  rozpatrzeć się, zabrano 
świecę, mnie zostaw iono sam ą w ciemności.

„Pocio" mścił się, kazał mnie zapakow ać do „tiomni“.
Była to cela, w ew nątrz kory tarza położona, bez 

św iatła  żadnego, żadnego nie dopuszczająca odgłosu. Jeść 
tam daw ano, ale nie wiem, co było gorsze, czy „tiom- 
nia* z jedzeniem , czy loch bez jedzenia. Ja wolałam 
loch. T a  w ieczna noc, dająca mi w yobrażenie, jak w y 
glądałaby ślepota, k tó rą  w  dzieciństw ie zagrożoną by
łam, ta obaw a poruszenia się na tapczanie, by się nie 
rozbić, straszną były m ęczarnią. Oko nie oswajało się 
z ciemnością; naw et jak  żandarm  wchodził, ledwo go 
dojrzeć m ożna było. G orzej tu  było niż w lochu: brak 
powietrza, w strę t do posłan ia  i jedzenia, którego w i
dzieć nie mogłam (wolałam pożywić się bułeczkami, 
k tó re  w  kieszeni znalazłam) spow odow ały migrenę ze 
wszystkiem i przypadłościam i. Rozżalałam  się nad sobą,



płakałam , nie potrzebując łez ukryw ać, bo ich nikt zo
baczyć nie mógł. Zdaw ało mi się, że tu  już um rzeć 
muszę i bałam się um rzeć w tej ciemnicy, sam otnie. 
P ragnęłam  żyć i, błagalnie przed  siebie wyciągając ręce, 
wołałam:

— Ja chcę żyć! ja  będę cierpliw ą, w ytrw am . T a 
kiej śmierci nie chcę! Chyba, że mnie na śm ierć skażą:
—  w tedy  pójdę z podniesionem  czołem!

Ale czem u myśleć o tem, co stać się nie może? 
kobiety  żadnej dotąd nie skazano na śmierć. I jakież 
są w iny mojej dow ody? I w net w myśli znalazłam od
pow iedź: „bez dow odów “. Iluż to bez dow odów  śmierć 
poniosło? A  Broniś? A  Józef? A  inni? Czyż przyznali 
się do winy? D o sędziów  moich w szystko jest podobne!

Zm ęczona takiem i myślami, skulona, siedziałam  na 
posłaniu i zdrzem nęłam  się. Dręczące wTizje sen mi p rze 
ryw ały . M gliste cienie pow ieszonych braci, odzianych 
w śm iertelne koszule, zbliżały się ku mnie: idą długim 
szeregiem , w yciągając ręce; są już tak blizko, że mnie 
dosięgnąć mogą... K rzyknęłam  przeraźliw ie, omal nie 
padłam  na podłogę, pod k tórą — w yobrażałam  sobie — 
była próżnia o tw artego  grobu...

D w a dni tam  siedziałam  — dw a dni za życia p rze
byw ałam  w grobie. ^

„Pocio“ jed n ak  nic na tem  nie zyskał. A  ja tyle 
dla niego nabrałam  nienawiści, że się z tem  zdradzić 
bałam; wolałam  milczeć w jego  obecności, skazałam  go 
na ostracyzm , udaw ałam , że go nie widzę. G dy mówił 
do mnie, milczałam, — gdy mówił o mnie, udaw ałam , że 
nie słyszę: p rzesta ł istnieć dla mnie. W ściekało go to, 
a le  się m usiał pogodzić. P a rę  razy  tylko uszczypnął 
mnie w ram ię, aż sińce miałam. Była to złość bezsilna, 
bo miałam innych po swojej stronie i mogłam sobie 
z „Pocia“ nic nie robić.

Ś ledztw o miało się ku końcowi. W idoczne to było,
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bo już now ych nie zadaw ano pytań; powiedziano mi 
tylko: — „czekacie w yroku".

Znów ogarniało m nie uczucie trw ogi i niepokoju, 
jak  ten w yrok w ypadnie; ale to niedługo trw ało. Siły, 
zdrow ie, w rodzona w esołość — zacierały wszystkie nie
miłe w rażenia; pozostało tylko zaciekaw ienie i nadzieja, 
że przy pom ocy Bożej w ybrniem y jakoś.

D nia jednego  rano przyszedł G órzew ski i kazał mi 
zabrać rzeczy: bo będziemy siedzieć razem  i siostry na 
mnie czekają. K iedy w eszłam  do przeznaczonej dla nas 
celi, zatrzym ałam  się nieśmiało na progu, oczekując, jak  
mnie Milunia przyw ita.

— Co tak stoisz?—zapyta ła—przyw itajże się z nami.
Z płaczem  przysunęłam  się bliżej, dopytując, co

0 tym liście myślała? jak  go zrozum iała.
— M yślałam — mówi M ilunia— żeś niem ądra, a zro

zumiałam tak, jak  zw ykle rozum iałyśm y praw dę, k tórą 
„Pociow i“ wyznać można.

O pow iadałam  w tedy siostrom , co przecierpiałam. 
S io stry  śm iały się i p łakały  nadem ną. Zastanawiałyśm y 
się przytem , co cierpieć mogą ci, k tórzy dobrowolnie
1 istotnie zdradzają. P o  tym akcie skruchy i otrzymaniu 
przebaczenia już zupełnie byłam spokojna, odzyskałam 
hum or i przem yśliw ałam  tylko, jak  czas sobie zająć, ja
kiego figla spłatać.

P ierw szego zaraz dnia posłyszałam  pukanie: przy
bliżyłam się do ściany i zaczęła się nauka używanego 
przy rozm ow ach alfabetu. Mój sąsiad umiejętnie zabrał 
się do rzeczy; no i pojętną miał uczennicę, bo wieczo
rem  już pukaliśm y z całą swobodą. Dni następnych ca- 
łemi godzinam i pukałam, tak że za łóżkiem, w  miejscu, 
niew idocznem  dla oka sm otrytiela, ściana rozpryskiw ała 
się kawałam i. G órzew ski zapew ne to zauważył, ale nic 
nie mówił, bo pukali wszyscy. S iostry  tylko przestrze
gały, abym nie zrobiła głupstw a, nie ufała zbytecznie;
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ale ja  byłam ostrożna. Nie pow iedziałam  naw et nazw i
ska praw dziw ego, tylko zm yślone, i w łaśnie tylko o g łup
stw ach  m ówiłam, w tym rodzaju: że się nazywam  Anna,, 
zapytyw ałam  o zdrow ie, hum or, apetyt. Dnia jednego 
słyszym y krzyki na całej długości pawilonu; przerażone 
słucham y i uchw yciłyśm y okrzyk:

— W iw at A nna, niech nam żyje!
Dom yśliłam  się, co to znaczy. Dzień przedtem  po

w iedziałam  sąsiadow i, że nazajutrz będą moje imieniny 
i u rządzono mi owację. Pobiegłam  do ściany podzięko
w ać pukaniem  i zaprosiłam  wszystkich na wieczór: Bę
dzie kolacja—m ów iłam —tańce i przyślę po nich bryczkę- 
Bawiłam się głupstw am i. N aturalnie do okna właziło się 
też po „nosorożcach“, ale nic nie było widać, bo górna 
część okna, choć była  bez szyby, zasłonięta była bla
szanym  dymnikiem.

W idoczne było tylko górne piętro  wzdłuż paw i
lonu i dnia jednego  Lucia, sto jąc na  stole, aby zaczer
pnąć pow ietrza, spostrzeg ła  w jednem  z okien w ysta
wione lusterko i rękę, pokazującą palcami znaki. D o
m yśliła się, że w ięzień, tam siedzący, chce rozm aw iać 
tym  sposobem . Lucia zaczęła rozm aw iać i z p rzyk ro 
ścią dow iedziała się, że więźniem  tym był K arol Ma
jew ski.

M ajewskiego znałyśm y więcej z opinji, jako czło
w ieka w ielkiego ukształcenia, bardzo w pływ ow ego, ale 
niesym patycznego. T eraz , kiedy był w więzieniu, opo
wiadano, że p isał zeznania i że tym sposobem  w komisji 
dow iedziano się od niego o pracach i ludziach. Czy to  
była p raw da, nie byłyśm y pew ne. Miluni staw iano go 
na oczy; persw adow ał jej, że już w szystko przepadło» 
w ięc i przyznać się może do w szystkiego. A le Milunia 
rad y  te  przyjęła z pogardą, i d latego to w rozm ow ach 
z nim byłyśm y ostrożne.

M ajewski też czekał na w yrok; ale już m iew ał wi
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dzenia z córką brata  sw ego W andą, k tó rą  znałyśmy, 
więc przez nią i przez K arola dużo m ogłyśm y „kum om “ 
powiedzieć i od nich mieć wiadom ości. Pisyw ał i on 
do nas listy  przez W andę, listy pełne zachw ytów  nad 
nami. Listy te, pięknym  pisane stylem, pewien czar w no
siły w jednosta jne  nasze życie. M arzyłyśm y w prost
0 tych listach, nie mogąc nieraz pojąć sfinksowej na tu ry  
człow ieka, k tó ry  je  pisał. N aw et te rozm owy za pomocą 
lusterka, choć tak m ozolnie prow adzone, pożądane nam 
by ły  i w yglądałyśm y codzień ukazania się lusterka.

Raz jed n ak  zraziło nas ono do Karola.
W ieczorem  to było; św iatło  paliło się w naszej 

celi. Naraz patrzym y: na ścianie błysk jakiś, i drugi,
1 trzeci. M yślałyśmy, że nadchodzi burza. Milunia tylko 
odgadła, że to K arol widzieć usiłuje, co się w celi na
szej dzieje i szczególniej jem u miała za złe tę ciekawość; 
przecież K arol i inni mogli nas widzieć, spacerujące 
w ogródku, a raczej alei, drzewam i tylko oddzielonej od 
podw órza; to też, gdy  chodziłyśm j7, w  każdym niemal 
dym niku ukazyw ała się głow a więźnia.

P ew nego dnia, gdy, tak spacerując i karmiąc go
łębie, zbliżyłyśm y się, um yślnie zresztą, do sieni, p ro 
wadzącej w głąb ko ry tarza  więziennego, mignął nam 
cień prow adzonego więźnia. Jasna rudaw a czupryna... 
A w eyde! Zobaczył nas, p rzystanął i kornym ruchem 
w yciągnął obie ręce:

— Przebaczcie! darujcie! przebaczcie! — szeptał.
P rzykro  zaskoczone cofnęłyśmy się; on zniknął 

w  głębi.
Już nas i na ow e spacery  w yprow adzano, a nie 

dano nam  swojej pościeli. P rzed  ukończeniem  śledztwa 
nie dawano nikomu własnej pościeli: a przecież już śledz
tw o  nasze było skończone, jednak  pościeli nam nie dano; 
zdziw iło nas to, pytałyśm y G órzew skiego, ale on bez 
w yższego rozporządzenia dać nie mógł. Poszłam  więc
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do komisji prosić o pościel i zm iarkow ałam  zaraz, że to 
sztuczka „Pocia“. Uw ziął się „Pocio“, uwzięłam  się i ja 
i codzień kazałam  prow adzić się do komisji.

Za pierw szym  razem  zapytano mnie, czy przyszłam  
„coś zeznać“.

— Tak! — odpowiadam.
T u  oblicza rozprom ieniają się, audytorow ie przy- 

skakują do mnie z zapytaniam i, a ja  kończę z flegmą:
— Tak, przyszłam  prosić o pościel, bo nam tw ar

do spać.
T o  samo pow tórzyło  się p rzez  kilka dni; potem  

już, zanim ja  m ówić zaczęłam, oni sami pow tarzali to 
zdanie, p rzedrw iw ając mnie. W  końcu i im się sprzy
krzyło i kazali dać pościel. Z nudów  rada byłam każdej 
sposobności w ydobycia się z celi.

W  Cytadeli kobiet do posługi nie było, a nas to 
do irytacyi doprow adzało, że, mimo próśb  naszych, żan
darm  posługiw ał. D nia jednego poszłam  z Lucią na ko
ry tarz. Chodziłyśm y we dwie, aby jedna  m ogła zasłonić 
okienko przed okiem żandarm a. Uchodziło to; ale je 
dnem u z żandarm ów  nie. podobało  się i zaczął g łow ę 
moją odpychać; ale ja silnie o drzw i się oparłam . Nie 
m iał innej rady, aby mnie zmusić do ustąpienia, ja k  
ciągnąć mnie za kok, a uchw ycił tak silnie, że na drugą 
stronę okienka źle przypiętego „szczura“ w yciągnął 
(„szczurem “ nazyw ała się podkładka z tapirow anych 
w łosów , k tórej używ ano do noszonej wówczas fryzury, 
zwanej kok). Szarpnęłam  głow ę i „szczur“ opadł na plecy 
z całem  bogactw em  w łosów , a ja, krzycząc, kazałam  
prow adzić się do komisji. T u przedstaw iłam  całą po
tw orność postępku żandarm a i prosiłam , aby posług i
w ały  służanki.

N azajutrz rano  drzwi się o tw arły  i zaprezentow ano 
dwie: U ljana i T atjana.

— A co— m ów ię— moje krzyki przydały  się na ccś„
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Służanki były to dw a typy  czysto wschodnie z ko- 
stjum ów  i „głuposti, chodiaszczej i sidiaszczej wmiestie“, 
jak  orzekła Milunia, a miało to oznaczać po polsku: „g łu
pota chodząca i siedząca zarazem “. Codzieri rano na 
niem y ukłon wchodzącej służanki rzucałam  zapytanie: 
„kak pożyw ajecie?“ Uljana zaw sze milczała i wątpię, 
czy, gdyby w nią p iorun uderzył, ośmieliłaby się w ydo
być głos przeciw  zakazow i." Raz jednak  wdałam się 
z nią w rozm ow ę i pytam : „co słychać w pawilonie?“ 
A  ona, o dziwo! odpow iada mi: „tak parażkam i nasmer- 
dali" (parażka czyli kubeł). W ystarczy ła  mi ta rozmowa 
na długo, a zdaje się, że innych wiadomości o pawilo
nie Uljana nie posiadała. O dtąd  w milczeniu przynosiła 
obiad, w milczeniu zabierała miseczki, a jeżeli się został 
jaki kaw ałek mięsa, w  drodze od sto łu  do drzwi skw a
pliw ie zjadała. T atjana  rozm owniejsza była; na  moje za
pytanie: „kak pożyw ajecie?“ odpow iadała stale: „zdarowa, 
kak k a ro w a“ — a ja  bez znużenia codzień zapytanie to 
pow tarzałam , aż się s iostry  o to i gniew ać zaczęły. Ka
wałki mięsa, pozostałe na m iseczkach, zjadała też, tylko 
jeszcze żarłoczniej.

Rązu pew nego  w kaszy drobnej, k tó rą  do pieczeni 
podano, zauw ażyłyśm y m ysie pozostałości. Oburzenie 
nasze nie miało granic; kaszy naturalnie nie tknęłyśmy, 
w ykrzykiw ałyśm y tylko:

— Ależ tu  m yszy przeszedł szw adron  cały! Może 
te  sam e jeszcze, k tóre Popiela zjadły. K aszka musi być 
przedpotopow a! itd.

— Nie! — zaw ołałam  w reszcie — tego  już zawiele; 
trzeba ich nauczyć, niech takich paskudztw  nie dają!

Skrupulatn ie  zaczęłam  w ybierać z kaszy i układać 
na kaw ałku chleba, co było m ysiego, następnie zalałam 
sosem od pieczeni i czekam. W eszła  T atjana  i według 
zw yczaju piękny ten  kęsek do ust poniosła; ale, ledwo 
nadgryzła, w strząsnęła  się, sp lunęła w  garść, zaklęła.



— No, szto T atjanka? — pytam .
A ona znów  pluje i klnie.
— Nie dobro? — pytam  — a dla nas eto priniesli, 

my jedli i dobro było? — ho, ho! T atjanka grym aśniczka, 
T atjanka bolszaja łakomka!

Spojrzała  tylko gniew nie, w ybiegła. N iezadługo 
w ołają mnie do komisji; natu raln ie  domyślili się, że to 
moja sztuczka. W eszłam  z pow ażną miną. T a tjana  też 
tam była. Z apy tu ją  mnie, tłum iąc śmiech, dlaczego da
łam to T atjan ie do zjedzenia.

— Ja jej w cale nie dawałam , ona sama wzięła.
„ — W y sami wziali? — pytają Tatjanę.

— Da, ja  sama wziała. v
Ja zaś, nie czekając nowych zapytań, objaśniam, 

że nam to przecież na obiad przynieśli, a nie moja w i
na, że T atjan ie nie sm akow ało, bo jeżeli dla nas miało 
być dobre, czegóż ona grym asi! Prosim y jednak, aby 
nam  tej po traw y  nie podaw ano więcej. Uznali rącję. 
T atjan ie  w yjść za drzw i, mnie do celi odprow adzić ka
zali; ale śmiech, jaki pow stał w audytorjum , daleko w ko
ry ta rzu  rozbrzm iew ał jeszcze. T a tjana  prędko zapom 
niała o doznanej przykrości; p rzep rasza ła  mnie naw et, 
że oskarży ła  w komisji, p rzyrzekła, że dopilnuje, aby 
kasza czystą była.

Byłyśm y mało w ym agające i grzeczne dla służa- 
nek, dzieliłyśm y się z niemi przysm akam i, jakie nam 
przynoszono i chlebem  świeżym , którego codziennie 
większą część zabierały; chętnie też i one p ragnęły  się 
przysłużyć. T a tjana  pow iedziała nam, że jest łaźnia 
w Cytadeli i żebyśm y prosiły  o pozw olenie użycia jej; 
więc kiedy przyszed ł G órzew ski, zaczęłam mu przek ła
dać, jakby to zdrow o było, żeby pozw olono czasem 
więźniom używ ać łaźni, że to je s t  naw et obowiązkiem  
pilnow ać ich zdrow ia itd. T ak  go długo prosiłam , aż 
p rzy rzek ł pom ówić o tem z jen . T uchołką. Nie chcia
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łam , aby tylko nam ulgi robiono: jeżeli o co prosiłam, 
to zaw sze dla wszystkich. W  kilka dni Tatjana pow ie
działa nam, że bielą łaźnię i że w ięźniow ie będą jej 
używ ać. Isto tn ie codzień prow adzono po kilku. Przyszła 
kolej i na nas.

Była to cała w ypraw a. Łaźnia m ieściła się w bu
dynku po za dziesiątym  pawilonem , więc szłyśmy pod 
strażą w takim porządku: p ierw szy szedł służbowy ofi
cer, dalej, jak  myśm y go nazwały, „pracz“, czyli ten, 
k tóry  przygotow yw ał łaźnię, dalej dwie służanki i my 
trzy, a po bokach sześciu konw ojnow asów . Łaźnia była 
czysta i odżywcze na nas zrobiła w rażenie; nie obeszło 
się jednak  i tu bez figla.

Służanki przyniosły  pęki rózeg  i proponow ały, że 
nas niemi sm agać będą, bo to bardzo zdrow o. Zaczęły 
nas lekko uderzać, myśmy biegały, cieszyły się, używały 
prysznicu, aż naraz, jak  to nazw ała Milunia, „bies we 
mnie w stąpił", i mówię:

— T eraz  ja  was będę bić.
B iorę pęk rózeg  i z całych sił smagam to jedną, 

to drugą służankę, gdzie trafię; one usiłują mi wydrzeć 
rózgi z ręki, śmieją się i krzyczą przeraźliw ie. Przelę
kłam  się, że na ich krzyki ktoś nadejść może i zako
m enderow ałam  siostrom :

— Uciekajmy!
Ledw o w skoczyłyśm y na ławki, w kącie izby umie

szczone, kiedy zw abiony krzykiem, „pracz" drzwi otw o
rzył, a, zobaczyw szy służanki same, sądził, iż krzyczą 
z tego  pow odu, żeśmy uciekły; podniósł alarm. A le, 
na szczęście, Milunia wołać zaczęła:

— My tu jesteśm y, jesteśm y!
Służanki dały objaśnienie, bo m ogłoby się przy

krością skończyć, gdyby nas szukać zaczęto. P rzepra
szałam  za moje głupstw a, k tóre mi chętnie przebaczano 
przez wzgląd, że byłam bardzo młoda.



B yw ały jednak  i inne chwile. W ieczorem , gdy  już  
cały paw ilon do snu się sposobił, klękałam  u drzw i 
i intonow ałam : „Kto się w  opiekę..." T on  pieśni pod
chw ytyw ali bliżsi więźniowie, za nimi dalsi i jeszcze 
dalsi...

W reszcie  zapadł w yrok.
Zaw iadom iono nas w komisji, że skazane jesteśm y 

do ciężkich robó t do N erczyńska *). W padłyśm y do 
celi zrozpaczone. Milunia w  milczeniu rzuciła się na 
łóżko, rękam i przysłon iła  oczy: ale to milczenie w ym o
wniejsze było niż skargi. Ja, w  kucki siedząc na łóżku, 
drżałam  jak  w  febrze. P łacz Luci m ęczył mnie i p rzy 
w ołał do przytom ności. W stałam  i rozkazująco mówię 
do Luci:

— Nie płacz, trzeba  coś radzić. P an  rzekł:

Kto, z szczerem  w e mnie ufaniem,
Rozkaże górom — wnet góry 
Powstaną i pójdą za nim!

U roczyste te słow a wielkie zrobiły  wrażenie.
— Radźmy! — w ołałyśm y — radźmy! Niech „ku

m y“ coś radzą, robią jakieś starania. T rzeba  zaw iado
mić Karola M ajewskiego, niech do „kum* pisze.

Pobiegłam  zapukać do sąsiada, jak  to było um ówio
ne: „zawołać więźnia z p ierw szego p iętra  do okna". S ą 
siad pytał, co się sta ło , chciał rozm aw iać, ale nie od
powiedziałam mu naw et. U łożyłyśm y na stoliku „noso
rożce“, siostry gorąco w zięły się do dzieła i za chwilę 
już Lucia rozm aw iała z K arolem  za pom ocą lusterka.

Ale m inął tydzień, dwa, a my w ponurem  milcze
niu w yczekiw ałyśm y wieści, jeść naw et nie m ogłyśm y; 
wszystkie najsm aczniejsze kąski zjadała T atjana.

*) Kopalnie w e W schodniej Syberji, dokąd wysyłano prze
stępców politycznych, skazanych na ciężkie roboty.

Ws$omniemi&.
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K arol napisał do siostrzenicy, ta pobiegła do „kum “
i udało się im różnem i drogam i uzyskać zmianę w yroku 
na w ysłanie do Tw eru, do klasztoru do czernic, z ogo- 
lonemi głowami. Z tą  w iadom ością przyszła z komisji 
spłakana Lucia; rozplecione m iała w łosy. Drażnili ją, 
że zaraz przyjdzie balw ierz, ogoli jej głowę, więc jeżeli 
ma coś do pow iedzenia, to  może powiedzieć, a uniknie 
tym sposobem  ogolenia głow y. Lucia naturalnie, mimo 
obaw y o sw oje prześliczne w łosy, nie miała nic do po 
w iedzenia i odesłano ją  do celi.

Znów oddaw ałyśm y się rozpaczy i gniewowi, że 
nas, bez dow odów  winy, tak srogo chcą karać. Znów 
w ezw ałyśm y Karola, w ołając o ratunek, gdyż wyrok 
ten  jeszcze okrutniejszym  nam się w ydaw ał.

Tym czasem  dni w lokły się. Milunia głośno obja
w iała gniew  i żale, Lucia w e łzach tonęła, aż przezwa
łyśm y ją  „fontanną“ — ja, jakkolw iek rów nie zdespero
wana, pow tarzałam  moją zw ykłą w  razach ciężkich zm ar
tw ień formułkę: „m ogłoby być gorzej ze mną; mogłam 
być niew idom ą“ —- i w yszukiw ałam  sobie różne zajęcia.

O d czasu do czasu „karaulił“ m łody żandarm , imie
niem  Piotr. G łupi był, lecz dobry; w  okienko mało za
glądał; jeżeli był przy rew izji koszyczków  z bielizną, 
pobłażliw ie pa trzał i zostaw iał w  koszyczku, jeżeli „ku
m y“ coś niedozw olonego włożyły: np. igły, nici, nożyk 
lub nożyczki. S ta rann ie  chow ałyśm y te skarby, aby, 
Boże broń, nie znaleziono i nie pytano, kto nam to dał, 
bo chociażbyśm y nie pow iedziały, łatw o dojść mogli: 
przy  odbieran iu  rzeczy byw ało tylko kilku żandarmów', 
w ięzionoby ich, bito.

A le nie dowiedziano się i P io tr był pew ny siebie; 
ile razy  na niego w ypadł dyżur, był w  zachwycie i słu
żył nam  dzień cały. Po kilka razy biegał do „rodnych 
b ra tó w “ (tak nazyw ał naszych sąsiadów), nosił im pa
pierosy, k tó re  za pieniądze, jak ie  miałyśmy złożone
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w zarządzie więziennym, kupow ane byty. Sąsiedzi p ie 
niędzy nie mieli, a desperow ali, że nie mają co palić, 
bo od palenia bardzo przykro jes t odzwyczaić się. Do 
zdobycia papierosów  trzeba  też było użyć fortelu. W ie
dziano, że Milunia cierpi na zęby, więc k iedy zaczęła 
wołać, że ją  zęby bolą, że tylko papierosy  pom ódz jej 
mogą, żandarm  m eldow ał G órzew skiem u, ten  przycho
dził spraw dzić, zobaczył Milunię, podw iązaną chustką
i krzyczącą z bólu, i papierosy  przysłał.

P io tr miał podobiznę swoją, zrobioną przez jednego 
z więźniów, a bardzo  udatną; zakładał ten karton  pod 
klapkę okienka we drzw iach, mówiąc: „mój rodnyj b rat 
budiet wam  siew odnia karau lit“ — i nie zaglądał do nas 
godzinami całemi.

Dnia pew nego prosiłam  P io tra , aby mi pozwolił 
pobawić się kotkami, których było sześcioro w  ko
rytarzu, ślicznych, sw aw olnych. Przyniósł kociaki, drzw i 
zamknął. Szalałyśm y ze śmiechu, takie te zw ierzątka 
pocieszne były. U w iązałam  kaw ał papieru  na sznurku, 
położyłam się na podłodze i, machając papierem , zmu
szałam kociaki do przelatyw ania  na tę lub ow ą stronę.

W  tej pozycji zastał mnie jen . Tuchołko, którem u 
przyszła w łaśnie fantazja do w ięźniów  zaglądać. Zrazu 
myślałam, że to P io tr zagląda; ale kiedy podniosłam  
głowę, zdziwiona ujrzałam  tw arz i okulary  jen. Tuchołki. 
Miałam złość do niego za surow y w yrok, więc, nie na
myślając się długo, wykrzykuję:

— T y durak, podlec, skatina, zapiercie okoszko! 
Jenerał Tuchołko nie pozw alajet sm otrzyć przez oko
szko!“ — i dalej w ypraw iam  figle z kotam i, przerzucam  
sznurek z papierem  na d rugą stronę  mojej głowy; ko
ciaki całą grom adą, przew racając się, potykając, m iau
cząc, na drugą stronę przebiegają; ja  znów ich zmu
szam do now ego figla.

Za okienkiem  tymczasem , wciąż otw artem , słyszę
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śmiech. T o m nie podrażniło i znów  wybucham nowych 
słów  potokiem. S iostry  siedzą struchlałe, a uwag mi 
robić nie m ogą, by się nie zdradzić, że jenerała  pozna
ły. Nareszcie zam knęło się okienko, a siostry  dają mi 
słuszną naganę, iż nie dokuczyłam  Tuchołce, a narazi
łam siebie, a co gorzej—poczciw ego Piotra.

— Nie pom yślałaś—m ów iła Milunia—jaki miałabyś 
w yrzut sumienia, gdyby P io tra  na śm ierć skazali. Czy 
nie pam iętasz żandarm a, skazanego na śmierć, który się 
z nami pożegnać przyszedł i opow iadał, że jakiś w ię
zień, u k tórego  znaleźli przedm iot, w  więzieniu za
kazany, powiedział w komisji, że mu to żandarm  p rzy 
niósł. Nie pom ogło tłom aczenie się żandarm a, że przy  
rew idow aniu  koszyka n iedopatrzy ł; — skazano go na * 
śmierć.

O kropnie mnie to dręczyło; w nocy śnił mi się 
P iotr, cały kulami podziuraw iony, krw ią zbroczony, pa
trzący  na m nie wzrokiem , pełnym  w yrzutu, niby żywy, 
niby tru p —z mojej winy.

T o  też kiedy mnie w ezw ano do komisji, szłam ze 
spuszczoną głową, nie śmiejąc naw et spojrzeć na P io
tra , by w  jego  tw arzy  nie w yczytać w yrzutu. Ale nie 
darm o mówił pułkow nik A rszeniew ski, że jestem  „pia
stu n k ą“ w szystkich. Jen. Tuchołko nie robił mi żadnych 
w yrzutów , nie pytał, jakim  sposobem  koty do celi we
szły; podniósł moją spuszczoną głowę, wymownie spoj
rzał mi w  oczy, pogroził palcem i nakazując, bym nigdy 
żandarm om  nie w ym yślała, bo może być źle ze mną, do 
celi w rócić kazał. T ruchlałam , że się na biednym Pio
trze w szystko skrupi, ale i jem u słów ka nie powiedziano.

Pew nego  dnia w ezw ano do komisji Milunię. W ró
ciła spłakana, bo jeden  z audy torów  zaproponow ał jej, że 
się z nią ożeni, przez co od w yroku uw olnioną będzie.

— Jak oni śmieli! jak  śmieli staw iać mi podobne 
p ropozycje?—zaw ołała rozżalona.
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Propozycje takie m iała każda z nas, nietylko od 
oficerów. Mnie dw óch w ięźniów  ośw iadczył już Tu- 
chołko;— jakiegoś obyw atela  z W ołynia p. W . i b a r
dzo nam aw iał na to m ałżeństw o, utrzym ując, że to  j e 
dyny sposób, aby nas więcej nie niepokojono—i w ym a
wiał, dlaczego nie przyznałam  się, że jestem  narzeczoną 
„T erlicy“ i że ten  do mnie rości p retensje . W iedziałam , 
kto był p rzezw any  „Terlicą", bo praw ie w szystkich 
związkow ych nazyw ano przezw iskam i, ale narzeczoną 
jego nie byłam.

Persw adow ałyśm y Miluni, aby  się tem  nie przej
mowała. Ale, jak  wszystkich ludzi żyw ego usposobienia, 
najdrobniejsza przykrość lub niepow odzenie w prow adza
ło ją w złość i p rzekonaną była, że n ikogo los tak nie 
prześladuje, jak  ją. Na szczęście i najdrobniejsza radość 
w prow adzała ją  w  dobry hum or i w  jednej chwili o p rzy 
krościach zapom nieć umiała.

Radość ta  przyszła  w  postaci zawiadom ienia, że 
w yrok—drugi raz  zmieniono. Nie w iedziałyśm y—na jaki, 
ale rozpływ ałyśm y się nad dobrocią i w ierną przyjaźnią 
Olesi, Guci i innych. P ragnęłyśm y  gorąco w yjść z wię
zienia, bo nam już bardzo dokuczyło. O pisać naw et n ie 
mogę tych różnych drobnych przykrości i niew ygód, 
na jakie narażone byłyśm y. Często to jedna, to druga, 
niezdrow ą się czuła, a chociaż, jak  dolegliw ość p rze 
szła, w  śmiech ją  obracałyśm y, bałyśm y się rozchoro
wać, by to ukończenia sp raw y  nie opóźniło.

D rugi raz zmieniony był w yrok na odsiadyw anie 
w domu w yrobnym  za rogatką W olską. Znów  uderzy 
łyśmy w płacz, pow róciw szy  do celi, bo wspom nienie 
biednej Róży P iotrow skiej żywo nam stało przed  oczy
ma; to w strę tne  tow arzystw o złodziei, ten kostium  zgro
zą nas przejm ow ał. Znów  przez K arola zaniosłyśm y 
skargę do „kum", a tym czasem , jak  możemy, nadrab ia
my miną i czekam y. ” ^ZY62!ALlli!^ j

S T E F A N  K A m u-
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— Pozw ól—mówię do Luci — zrobię ci przedsm ak 
w yrobnego domu.

W łożyłam  jej czepek nocny na głowę; ale to by
najm niej nie oszpeciło ślicznej tw arzyczki Luci.

— W iesz co? — m ówię — T ak  ci ładnie w tym aresz- 
tanckim stro ju , że nie ma co zmieniać wyroku. Zachwy
cisz w szystkich kolegów  w yrobnych, nic nie będziesz 
robiła — oni za ciebie zrobią— ale jeżeli chcesz koniecz
nie, aby w yrok był zmieniony, to cię chociaż w yrysuję 
w tym stroju.

U łożyłam  głow ę Luci na poduszce i upalonem d re 
wienkiem  odrysow ałam  jej profil, k tó ry  się przy blasku 
palącej się św iecy na ścianie odbijał. Zbliżyłam  świecę— 
bardzo udany rysunek... Uprosiłam  Milunię, aby się 
odrysow ać pozwoliła; — no i ja  swój profil uwieczniłam 
na pięknej białej ścianie więzienia. A le że, leżąc, m u
siałam  trochę w bok głow ę trzym ać, by swój profil wi
dzieć i niezręcznie m alow ać mi było , profil w yszedł szkara
dnie; nie czułam  się tem  jednak zm artw ioną, owszem, miło 
mi było, że po mnie w łaśnie taką będą mieli pamiątkę.

N azajutrz przyszedł G órzew ski, natychm iast spo
strzegł mój rysunek  i pyta:

— A to co?
— T o mój profil—mówię.
— Bropil? czto eto bropil?
— No, to jes t tw arz, z boku widziana. Niech się 

pan kapitan nie rusza!
I zanim spostrzeg ł się, co robię, trzym anem  w rę 

ku upalonem  drew ienkiem  potw orny  „bropil“ p. kapitana 
w olbrzym ich rozm iarach w yrysow ałam  na piecu, do
daw szy kilka kropek, co miało oznaczać wiecznie na 
tw arzy  kapitana kw itnące krosty.

T en  śm ieszny rysunek  rozbro ił go.
— Na w as — mówi — to i gniew ać się nie można, 

tyle g łupstw  robicie.
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I profile zostały na ścianie, póki nas z celi nie w y
prow adzono.

Pew nego dnia znów w ezw ano nas do kom isji i od
czytano nam w yrok, skazujący nas na dożyw otnie za
mieszkanie w Prenach*). Na razie nie pam iętałyśm y 
z geografii, gdzie się owe P ren y  znajdują i stałyśm y 
zasmucone, oczekując, aż nam w yjść z komisji pozw olą. 
Każdy z audy torów  przystępow ał do nas, to zachw alając, 
że nam tam dobrze będzie, że m iejscow ość zdrow a i ładna, 
to objaśniając gdzie leży, to, kiedy mamy tam jechać.

O statni p rzystąp ił jen . Tuchołko i udając, że tw arz 
chustką ociera, mówi do mnie cicho:

— Pozw ólcie się w yw ieźć, tam dobrze będzie: bę
dziecie w kraju. Miałem półtora głosu, mogłem was b ro 
nić; teraz mi to odjęto i już nic dla was zrobić nie mogę.

G łośniej zaś P ren y  w ychw alać zaczął i dziwił się, 
iż tak łegodnie będziem y karane i że to  zaw dzięczam y 
panom audytorom ; w  istocie zaś zaw dzięczałyśm y to pe
wnej sum ce pieniędzy, k tó rą  życzliwi nam wypłacili 
komu należało za złagodzenie w yroku.

W róciłyśm y do celi, w ezw ały  K arola i za parę  dni 
już „kumy“ w iedziały o nowym  w yroku i o tem, żeśm y 
zdecydow ane do P ren  jechać.

Z rezygnacją oczekiw ałyśm y zawiadom ienia o wy- 
jeździe; czasem tylko, rozm yślając, jak  tam żyć będzie
my, co nas tam czeka, popłakiw ałyśm y cicho, Bogu na
szą dolę w ręce oddając.

* **

O statnich dni lipca 1866 r. rankiem  zaw iadom iono 
nas, że dziś nas z w ięzienia w yprow adzą. Szybko za-

^  Preny — małe zapadłe miasteczko, w północnej części 
ziemi Suwalskiej, położone nad Niemnem, zdała od linii kolejowej.
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pakow ałyśm y rzeczy, ale czekałyśm y długo, bo dopiero 
p rzed  samym w ieczorem  przew ieziono nas na P ragę 
do punktu  zbornego. W  drodze ciekaw ie wychylałyśm y 
się z dorożki, zasłoniętej budą, czy kogo znajomego nie 
zobaczym y. Lucia co chw ilę wołała: „patrz, jak ta ubra
na, a ta"! O modzie m iałyśm y mało wiadomości; nie 
stać nas było i nie w iele obchodziły nas jej zmiany. 
A le m łode byłyśmy, a głów nie nie chciałyśm y się od 
innych odróżniać i uw agi na siebie zw racać, więc potro- 
sze stosow ałyśm y się do mody. Jadąc, z chciwością w dy
chałyśm y pow iew  od W isły  i łąk sąsiednich, zapomniaw
szy na chw ilę, żeśm y niew olne, że znów  nas zamkną.

W prow adzono nas, jak  mówili, tym czasow o do po
koiku, oddzielonego od kordegardy . Był to  skład sien
ników  i innych rupieci. U łożono parę tych sienników 
na podw yższeniu z desek, zajmującem połow ę jednej 
ściany, zapalono św iecę i pow iedziano nam „dobranoc“.

Ale jak tu  spać?.. Zam knięte byłyśm y na klucz 
od przeciw nej strony;—śpiew y i krzyki dochodziły z kor
degardy. Pokój na trzy  strony miał okna, niczem nie- 
zasłonięte, bo to była jakby  przystaw ka do całości bu
dynku i co chwila jakaś głow a ukazyw ała się poza szybą. 
Siedząc więc na ow em  podw yższeniu, w trw odze noc 
przepędziłyśm y. N azajutrz prosiłyśm y starego oficera, 
k tó ry  nas odwiedził, aby nas gdzieindziej przeniesiono. 
Obiecał; ale m inęło dw a dni, a tu jeszcze byłyśmy. Sy
piałyśm y w dzień, a nocą odbyw ałyśm y dyżury we 
dwie. Już drugiego dnia dyżurny  żołnierz w yw ołał nas 
do okna od strony  ulicy, gdzie czekała M ania Heuri- 
chów na i k tó raś z „kum “; m ówiły nam, że tu  czas jakiś 
siedzieć musimy, poniew aż robią staran ia , aby nas wy
słano na koszt w łasny, a nie etapem . Prosiłyśm y, aby 
nam  pozwolono mieć przy  sobie psa  K ruczka. Przez 
znajom ego oficera uzyskano to pozw olenie i trzeciego 
dnia, w puszczony przez żołnierza, w padł do nas Kru
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czek, oszalały z radości. Znając nienaw iść K ruczka do 
m undurów  czułyśm y się bezpieczniejsze. K iedy już za
brano naczynia od kolacji i drzw i zamknięto, ściągnę
łam do drzw i siennik i mówię:

— Masz tu, K ruczuś, najpiękniejszy kazionnyj sien- 
niczek; połóż się, a jak  się ktoś do drzw i zbliży, nie daj 
ruszyć.

Zrozum iał — i biada temu, kto blizko drzwi prze
chodził, a, b roń  Boże, stuknął, lub chciał zajrzeć przez 
dziurkę od klucza. Złorzeczyli Kruczusiow i, ale nie w y
pchnęli go i poczciw ina został z nam i aż do w yw ózki; 
naw et nas na kolej odprow adził.

T ydzień  cały siedziałyśm y w tej latarni, jak  Milu- 
nia pokój ten  nazyw ała. Po tygodniu przeniesiono nas 
do budynku, położonego od s tro n y  bocznej ulicy, do 
jakiegoś pustego  m ieszkania, gdzie, p rócz  w niesionych 
naprędce łóżek, innych m ebli nie było; ale miało ono 
tę dogodność, że żadne krzyki i odór w strę tny  nie do
chodziły. Byłyśm y też zam knięte i za kratą, ale o wiele 
znośniej tu  było. Jak  się tylko znajomi o now em  m ie
szkaniu dowiedzieli, codzień przychodzili. Ulica była 
pusta i zrazu nie spostrzeżono się, więc k to  żyw  nas 
odw iedzał. O kna były  um ieszczone w ysoko ponad  zie
mią, więc tylko rękę podać m ogłyśm y przez kratę, a w szy
scy ręce nam  całow ali. S iostry  w zbraniały  się, ale dla 
mnie w ielką to było uciechą. N iestety — w zbroniono 
w krótce odw iedzać nas i przeniesiono od strony  pod
wórza; ale też niedługo i jechać miałyśmy.

Było to 1 2  w rześnia 1866 r. O  godzinie 8  w ieczo
rem zajechały dorożki i przew ieziono nas do ordynans- 
hausu na róg  K rólew skiej i K rak.-Przedm ieścia. T u  mia
łyśm y czekać do odejścia pociągu petersburgsk iego , czyli 
do godziny 1 2  w  nocy. Pułkow nik pozw olił zawiadom ić 
rodzinę, aby nas pożegnać przyszli.

I przyszli wszyscy: i H eurichów ny, i G aye, i „ku
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m y“ w kom plecie, zabierając, zawiadam iając po drodze 
w szystkich, kto się nami in teresow ał. Było m nóstwo 
ludzi; przychodzili, wychodzili. Pułkow nik nie bronił: 
zaw sze był dobry  dla nas; teraz  chciał nam w ynagro
dzić za w szystkich tych, którym  my taką samą umila
łyśm y chwilę. Przynoszono nam kwiatki, łakocie; słu
żące M arja i Madzia pakow ały to w szystko do przynie
sionego worka; p łakały  i śmiały się naprzem ian, tak je  
ta życzliwość ludzka w zruszała; resztę kwiatków , k tóre 
się już pom ieścić nie dały, pułkow nikow i pod nogi rzuciły.

D rogie „kum y“ pom yślały i o tem, abyśmy nie je 
chały same. W  tym celu w yszukały osobę, która miała 
ty le dobrego serca i zaparcia się siebie, źe się z nami 
na  w ygnanie skazała; podała p rośbę  do nam iestnika
i uzyskała  pozw olenie. Pannę D orotę, tak się nazyw ała 
nasza tow arzyszka, odprow adzała jej przyjaciółka Idalja, 
k tó ra  z nią m ieszkała. K ochały się bardzo , cały też czas 
siedziały na uboczu, szepcząc z cicha i trzymając się 
za ręce.

Przyszła n ieste ty  i ostatnia chwila pożegnania. Nie 
płakałyśm y, nadrabiając miną, ale bladość twarzy oka
zyw ała w zruszenie. Za to „kum y“ nie opierały się ża
lowi. Idalja zanosiła się od płaczu, żegnając półomdlałą 
D orotę; aż nam przykro  było, że tę ofiarę dla nas czyni. 
Poczciw y pułkow nik bardzo był w zruszony, kiedyśmy 
za ty le dobroci dziękow ały: przew iezienie nas na te kilka 
godzin do W arszaw y tylko jem u zawdzięczałyśmy. Je 
chałyśm y na P ragę  — K ruczuś z nami, ujadając na żan
darm ów , jakby  coś złego przeczuw ał.

Na moście raz  jeszcze odwróciłam  się, by poże
gnać ukochane miasto. W  sinej mgle tonęła już W ar
szaw a, zapalano latarnie: więcej, coraz ich więcej... To 
ilum inacja na cześć cara „zwycięzcy nad dziatwą" a bez
silne jego  ofiary jad ą  na w ygnanie. U lokowano nas 
w  w agonie: p rzy  jednych  drzw iach i drugich zasiedli
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żandarmi, k tó rzy  nas na miejsce przeznaczenia odstaw ić 
mieli. S erce  zam ierało z bólu, że biedną H elenkę zo
staw ić musimy, tak, że praw ie mniej swoją dolę czuły
śmy. My przecież razem  będziemy, a ona w śród sw o
ich — samotna!

Pociąg ruszył, unosząc nas z tych miejsc drogich 
na całe życie!...

Krzyż, w zniesiony w  sierniu 1916 r. na stokach cytadeli w  W ar
szawie, w  miejscu, gdzie byli pow ieszeni w rokn 1864 członkowie 
ostatniego Rządu Narodowego: Romuald Traugut i czterej inni.
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Zakończenie.

D w a lata naszego przym usow ego pobytu w P re- 
nach dobiegały końca. P rzyzw yczaiłyśm y się do zapa
dłej m ieściny i całego m ałom iasteczkow ego otoczenia. 
P rzyzw yczajono się i do nas. Całe p reńskie  towarzy
stw o z pp. assesorostw em , pocztm istrzem  i aptekarzem  
na czele, otaczało nas serdeczną opieką i życzliwością.

Z korespondencją  tylko byw ały  kłopoty: W  po
czątkach poby tu  naszego listy, do nas adresow ane, były 
zatrzym yw ane na poczcie. T rzeb a  się było wziąć na 
sposób . W ychodziłyśm y tedy  poza m iasto, ppd las, kie
dy  w iedziałyśm y, że poczta  przychodzi i kiedyśm y usły
szały trąbkę, w ybiegałyśm y z za krzaków  i urządzały 
»napad* na pocztę. Ja  chw ytałam  konia za cugle, L u
cia p rzy trzym yw ała ręce chłopca pocztarka, a Milunia 
zabierała z to rb y  listy, dla nas przeznaczone. Chłopiec 
nie bronił się w cale, bo m u żal nas było, że się bra
kiem listów  trapim y, a pewnym  był, że go p rzed  p. poczt
m istrzem  nie zdradzim y.

I tak  jakoś uchodziło.
O matce w iedziałyśm y, że znajduje się w Poznań- 

skiem , w  szanow nym  dom u państw a Stablew skich, gdzie 
zajm uje się w ychow yw aniem  ich dw ojga dzieci; były
śm y więc o jej los spokojne. Mimo jednak  niezłych 
w arunków  bytu  w zdychałyśm y do pow rotu, k tó ry  nam 
się w ydaw ał czemś bardzo odległem .

„Kumy* jednak  nie zasypiały  spraw y; poruszyły 
w szystkie sprężyny, prosiły , biegały, s ta ra ły  się i w  koń
cu drugiego roku  otrzym ałyśm y wieść radosną, iż mo
żliwym  jes t nasz pow rót do W arszaw y . Żegnałyśm y 
P ren y  z uczuciem wdzięczności i żalu za tymi, którzy 
nam byli życzliwi w tych trudnych  czasach wygnania.
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W  m iarę jednak  zbliżania się do W arszaw y  w szystko  
cichło prócz uczucia radości, żeśm y wolne.

Zaraz po pow rocie m usiałyśm y prezen tow ać się 
u  jenera ła  T uchołki, przytym  zapytałyśm y, czyby m atka 
pow rócić też m ogła. Owszem ; jen e ra ł radził, żeby się 
o p o w ró t s ta ra ła , obiecał pomoc sw oją i upew nił, źe 
byleby m atka m iała św iadectw o landrata, że przez lat 
osiem p rzebyw ała  w  tem samem m iejscu i zachow yw ała 
się bez zarzutu , to  on prześladow ać jej nie będzie.

N apisałyśm y do matki; pan S tablew ski obiecał za
jąć  się w yrobieniem  św iadectw a. Po p a ru  latach m ogła 
je  uzyskać i ja  z H elenką pojechałam  po m atkę do 
A leksandrow a. U rzędnik kom ory, pan Trzcieniecki, po
m ógł nam poradzić  sobie z w ładzą nadgraniczną i w resz
cie o 5-ej rano  poszłyśm y na stację oczekiwać na pociąg-

K iedy pociąg  zatrzym ał się, w  jednem  z okienek 
zobaczyłyśm y bladą ze w zruszenia tw arz matki. U patry 
w ała  nas z niepokojem , czy nas pozna, bo m usiałyśm y 
się zmienić p rzez lat ośm, a szczególniej H elenka, k tó rą  
dzieckiem odjechała.

K iedy m atka w ysiadła, już  przy  niej znaleźli się 
żandarm i, k tó rzy  ją  do kancelarji prow adzili. Poszły
śm y tam  i m y z p. T rzcienieckim , k tó ry  poręczył swoją 
osobą, że m atka w drodze nie ucieknie; musiałam się 
podpisać i ja, że naw et w  razie, gdyby m atka uciekła, 
m ają praw o mnie aresztow ać, jako też pod dozorem  po
licyjnym  pozostającą. O strożność ta  ze strony  w ładz 
była zbyteczną. Pow róciłyśm y 'spokojnie, m atka zap re
zentow ała  się u jen. Tuchołki i została puszczoną na 
wolność; skazano ją  tylko na zapłacenie 500 rb., k tó rą  
to karę zm niejszono do 2 0  rb. „za przejście granicy i p rze 
byw anie 8  la t bez p asp o rtu “.

, B roniś Szw arcę, zam knięty w  tw ierdzy Szlisselburg,. 
p rzebyw ał tam  la t siedem  jako  „num er“. Ucieczka, k tó
rą  zam ierzał, nie udała  się; wzm ocniono tylko nadzór i p o
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pew nym  czasie przeniesiono go do tw ierdzy w T urkiesta
nie, a potem , po usilnych z naszej strony staraniach, 
do Tom ska. Ale, niestety, znów  przy  którym ś z więź
niów, w ysyłanych na Syberję, znaleziono kartkę ze sło 
wami „Szw arce — porządny człow iek“. W ystarczyło! 
W pakow ano Bronisia do więzienia na lat trzy. Znów 
byłyśm y bez wiadomości. Nie ustaw ałyśm y jednak  w s ta 
raniach, aby doli jego nieszczęsnej ulżyć. Już miał być 
do Rosji przeniesionym , kiedy nastąp ił zamach na cesa
rza  A leksandra II; ztąd zm iana urzędników  i całe s ta 
rania w niw ecz poszły. Przeniesiony do Tum ki, na g ra
nicy Mandżurji, p róbow ał znów ucieczki i znów  pogor
szył sw oje położenie.

W reszcie, po 30-u latach niedoli, uzyskał pozw ole
nie na pow rót.

W  M oskwie, na skutek naszych starań, otrzymał 
pasport na w yjazd zagranicę. A le on wiózł ze sobą 
tro je  dzieci, dzieci, zrodzonych na Syberji, podlegających 
strasznem u praw u, iż nie było dla nich w yboru religii 
prócz praw osław ia. Dzieci te, przy  Boskiej pom ocy, uda
ło  się zagranicę przew ieźć, gdzie je ochrzczono i na 
Polaków  w ychow ano.

Szw arce, pod  silną strażą do granicy  odstawiony, 
osiadł we Lwowie, nareszcie w kraju, z którego wyje
chał m łodzieńcem, a do którego w racał znękanym  star
cem.

Po paru  latach, nie nacieszyw szy się odzyskaną 
wolnością, zm arł we Lw ow ie, uczczony pomnikiem ze 
sk ładek  narodow ych.

D rukarz  K łosowicz w rócił też z Syberji, gdzie go 
gnębiono lat kilkanaście. I on pfzyw iózł synka i spo
dziew ał się, że dziecko to w ychow a sobie na osłodę 
starości. D nia jednego  przyszedł do nas z wiadomo
ścią, że m oskale zabrali mu dziecko do priju tu  praw o
sław nego, jako  na Syberji urodzone. Biedak płakał, nieu



tu lony w boleści swojej, a w kilka dni przysłano do 
nas z wiadomością, iż się pow iesił z rozpaczy.

A życie szło.
Dawni znajomi odnosili się do nas z tą sam ą życzli

wością, ale jakże zmieniła się przez te lat kilka fizjonomia 
miasta! O gół w yraźnie w ypow iadał się za potępieniem  
ruchu; stroniono od tych, co tyle cierpieli i k tórych kie
dyś za bohaterów  uw ażano i otaczano szacunkiem . Na
stępne pokolenie, k tó re  po nas w yrosło, ostro, bezw zglę
dnie ruch  pow stańczy krytykow ało.

A  myśmy — w tedy — nie mogli być inni.

K O N I E C .
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Objaśnienia.

i.
Aleksander Gutry, weteran z 1848 r., działał w poznańskie»
Agaton Giller, członek komitetu centralnego, pierwszy hi

storyk powstania.
Z ygm . ~Milkowski, powieściopisarz, piszący pod pseudonimem  

T. T. Jeż, pułkownik kampanji węgierskiej, wielki patryjota, ucze
stnik powstania; em igrował i aż do samej śmierci wywierał w pływ  
na politykę narodową. Zmarł lat temu parę w  Szwajcarji.

Jarosław  Dąbrowski, z rodu jen. Henryka Dąbrowskiego, ka
pitan wojsk rosyjskich. P ierw szego dnia wybuchu powstania zor
ganizował napad na Siedlce. Ujęty, uszedł z więzienia w Moskwie. 
Odegrał wybitną rolę w Paryżu w r. 1871 podczas komuny i tamże 
zginął.

Oskar Aweyde, członek Rządu Narodowego, bardzo czynny 
i ruchliwy. Aresztowany w  W ilnie, zagrożony karą śmierci, uczy
nił najważniejsze zeznania, kompromitujące całą organizację.

Maciejowski, historyk i powieściopisarz, piszący pod pseudo
nimem „Sewer“. Należał do organizacji; wraz z ks. Kotkowskim  
działał w  Sandomierskiem.
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Karol Majewski, jeden  z twórców ruchu powstańczego, na
m iętny agitator. Aresztowany, złożył obszerne, kompromitujące 
zeznania.

Zygmunt Padlewski, jedna z najpiękniejszych postaci tej 
epoki. Olicer wojsk rosyjskich, jeden z organizatorów powstania, 
był członkiem Komitetu Centralnego i naczelnikiem W arszawy. 
Jako dowódca partji powstańczej w płockiem, został aresztowany 
w  chwili, gdy zbliżył się ku granicy pruskiej. Skazany na śmierć, 
pomimo usilnych starań wpływowej rodziny, został rozstrzelany 
w  Płocku. Ginął po bohatersku.

II.
Jan Jeziorański został aresztowany w nocy z 13 na 14-go 

kwietnia 1864 r. Zajmował się wówczas ekspedyturą poczty, którą 
objął po aresztowaniu Żulińskiego. W  czasie śledztwa wzywano  
żonę z dziećmi i namawiano ją, by skłoniła męża do zeznań; czy
o to go prosiła— rodzina nie w ie. Tuchołce odpowiedział na żą
danie zeznań, że nie powie nic i ufa nie sobie, lecz Bogu, który 
doda mu dość siły, by przetrwać tę próbę. W ówczas Tuchołko 
lżył go, kopał, kazał rozbierać, grożąc rózgami; wreszcie w yrobił 
u Berga rozkaz tajemny, by nie pozwolono nikomu z rodziny w i
dzieć się z nim i powiedział o tem więźniowi. Mimo najusilniej
szych starań i poparcia nikt widzenia z Jeziorańskim nie otrzymał, 
a gdy 4 sierpnia przybyło do więzienia rodzeństwo i żona z dzieć
mi przywitał ich słowami: „Jednak Tuchołko słowa nie dotrzymał“. 
Na prośbę żony i siostry dali Trepów i Korf listy, by pozwolono 
im wyjątkowo widzieć się  z więźniem; mimo to zwrócono je z cy
tadeli. Jenerał Lebiediew , wizytator w ięzień, zabrał kilkakrotnie 
córeczkę Jezior. Zosię 3-letnią i pozostawiał ją w celi Jezior, przez 
cały czas swojej wizytacji. Za to jeszcze przed śmiercią kazał mu 
Jezior, wyrazić wdzięczność. Przy konfrontacji z dr. Karolem 
Przybylskim, który zdradzał, twierdził, że sam o sobie zaprzeczyć 
nie mógł, lecz nikogo nie wymieniał. O Przybylskim pisze w  li
stach, że to człow iek nie zły, lecz słaby i kończy: „niech mu B óę  
tak przebaczy, jak ja mu przebaczam“. W  wyroku miał dodany 
szczegół winy: „za uporczywe m ilczenie“. Kapucyn, który odniósł 
krzyż rodzinie, ze łzami powtarzał: „9-go prowadziłem na śmierć, 
lecz żaden nie był tak przygotowany, jak mój Jaś kochany“. W  cza
sie egzekucji odbywało się nabożeństwo w  kościele Reformatów, 
na którem b ył brat, siostry i żona. P ołow ę nabożeństwa odpra
wiano za żyw ego, drugą już za umarłego. Takie nabożeństwa 
odbyły się w  kilku kościołach.
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№  III.

Zygmunt Dołęga-Ster akowski był oficerem rosyjskiego sztabu 
jeneralnego; porzucił to stanowisko, żeby się przyłączyć do po
wstania, które organizował na Litwie. Obdarzony ogromną zdol
nością organizacyjną, prostotą i szczerością, jednał serca w szy
stkich, którzy się do niego zbliżyli. Został naczelnikiem sił zbroj
nych wojew. kowieńskiego; powagą sw ego stanowiska i wielką 
znajomością spraw wojskowych wzbudzał słuszny niepokój w sfe
rach rządowych. Raniony i ujęty, został z rozkazu Murawjewa 
powieszony w  W ilnie.

j
IV.

Romuald Trauguttj był to człowiek niezwykły, ogromnego 
hartu ducha i cnót obywatelskich. W r. 1863 był dowódcą partji 
powstańczej w  Pińszczyźnie, gdzie z małym oddziałem zdołał do
konywać cudów waleczności. Po przyjeździe do W arszawy został 
wybrany na Naczelnika Rządu Narodowego z dyktatorską władzą. 
Stał na tern niebezpiecznem  i odpowiedzialnem stanowisku pół 
roku, sprężyście prowadząc trudne i zawiłe sprawy kraju, tak woj
skowe jak i cywilne. O życie sw oje zdawał się nie dbać, nara
żając je  co chwila, przejęty jedną myślą służenia Ojczyźnie i w iel
ką wiarą w  zwycięstwo. W  kwietniu 1864 r. został aresztowany 
i osadzony w  Cytadeli. Od chwili aresztowania Traugutta ruch 
powstańczy szybjcim krokiem dobiega kresu. 5-go sierpnia tegoż 
roku stracono go przez powieszenie na stokach Cytadeli, wraz 
z czterema towarzyszami: Toczyskim, Żulińskim, Krajewskim
i Jeziorańskim.

W spom nieniu , u
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sze  czytania dla dorosłych 1.25 
B rzeziń sk a  K. M. — B ronek — O brazek z w ar

szaw skiego bruku — W yd. 2-gie —.50
— P ierw sze czytanki — W yd. 13-te 1 . 2 0

— Czytanki drugie — W yd. 4-te 1.50 
S nopek — W yd. 22-gie 2.—

B rzez iń sk i M. — Przygody myśliwca — W yd. 4-te —.50 
C zerw iń sk a  A .— Piętnaście lat Rosji w .'o lsce

1815 — 1830 —.90
— O sejmie W ielkim i Konstytucji 3-go Maja —.20
— Noc 29-go Listopada 1830 r. w W arszaw ie —.50
— O Naczelniku Kościuszce —.50
— O d niewoli do wolności — W yd. 2-gie —.— 

C h ę tn ik  A . — Dla teatrów  am atorskich, część II 1.60 
G e rs o n -D ą b ro w s k a  M . — Za co? O brazek z ży

cia U nitów  —.40
— G ro ttg e r 5.—
— A rtu r G ro ttg e r — Malarz pow stan ia  —.60 

J e z ie r sk i E. — Bohater W o li— Józef Sow iński 1.20 
K osm ow sk a  J . — Polska pieśń wolności w epo 

ce porozbiorow ej 1.60
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