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Drogi Czytelniku, 

Do twoich rąk oddajemy tom VII Listów ks. Piotra Semen-
enki CR. Ich adresatami są różne osoby, na ogół z kręgu zmar-
twychwstańców lub ich przyjaciół. W tym tomie znajduje się 129 
listów pisanych w latach 1842 – 1845. Jest to okres, w którym  
ks. Semenenko pełnił funkcję przełożonego generalnego. Od po-
wstania bowiem Wspólnoty w 1836 roku, przełożonym jej był sam 
założyciel, Bogdan Jański. Po jego śmierci w 1840 roku funkcję 
Brata Starszego pełnił kleryk Piotr Semenenko. Po przyjęciu świę-
ceń kapłańskich przez pierwszych czterech towarzyszy Jańskiego, 
po odbyciu wspólnych narad i przyjęciu podstawowej reguły, wy-
brali oni ks. Piotra Semenenkę przełożonym głównym1 i przed nim 
złożyli śluby zakonne w Wielkanoc 1842 roku. To przełożeństwo 
trwało do 8 grudnia 1845 roku. Tom VII obejmuje ten właśnie 
okres. Być może tom niniejszy powinien być tomem III! Tomy bo-
wiem I i II obejmują listy Semenenki w porządku chronologicznym 
właśnie do Wielkanocy 1842. Ponieważ jednak w międzyczasie 
ukazały się tomy III-VI, które odstąpiły od kryterium chronolo-
gicznego na rzecz tematycznego, dlatego wracając do uprzedniego 
kryterium, chcemy zachować ciągłość edycji, stąd tom VII. 

__________ 
1  „Przystąpiliśmy do wyboru przełożonego. Jednomyślnie wybrany był brat 

Piotr. Przystąpiliśmy później do ucałowania ręki jego. Ale jakże nas 
zawstydził i rozczulił, kiedy zaczął nam padać z kolei do nóg i całować. 
Jam osłupiał i świadcząc się przed Bogiem o gwałt jakim cierpiał, przecie 
dozwoliłem. Ale trudniejsza była sprawa z pokorniejszymi, było widać te 
długie targi czołgających się po ziemi, kto się więcej uniży, a żaden po-
dłogi przebić nie mógł, aby się więcej ukorzył. Napadł na wszystkich 
Duch Pański i hojne łzy po starych toczyły się licach, a te łzy z takim do-
bywały się łkaniem, jak woda, kiedy gwałtownie buchnie z zardzewiałej 
fontanny.” (List O. Hieronima Kajsiewicza, CR do Jana Koźmiana, 
Rzym, 9. 04. 1842 r., ACRR 5198). 
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Wracając do chronologii, już bez wyborów i skrótów chcemy 
udostępnić Czytelnikowi wszystkie listy ks. Semenenki, które znaj-
dują się w Rzymskim Archiwum Zgromadzenia w całości. Zape-
wne można by je jeszcze znaleźć w innych archiwach bądź publi-
cznych, bądź prywatnych; otwarta jest więc dla badaczy możliwość 
uzupełniania tak tego zbioru, jak i następnych. 

Treść listów jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej miejsca po-
święca Semenenko formującemu się Zgromadzeniu Zmartwych-
wstania. Na pierwszym miejscu są oczywiście ludzie, członkowie 
Wspólnoty, ich postęp duchowy, ich praca apostolska, zdrowie fi-
zyczne, potrzeby materialne. Semenenko jako przełożony pokazuje 
się, jako prawdziwy ojciec: traktuje każdego osobiście, z cierpliwo-
ścią i wyrozumiałością. 

Leży mu na sercu rozwój Zgromadzenia, szuka więc nowych 
powołań. Przyjmuje na próbę, bądź w Paryżu, bądź w Rzymie, 
zgłaszających się dawnych, czy nowych emigrantów. Ma z nimi 
niemało kłopotu. Nie tylko musiał znaleźć środki materialne do 
utrzymania dla nich, lecz starać się o ich naukową i duchową for-
mację. Wielu odeszło. Niektórzy okazali się niewdzięczni traktując 
Zgromadzenie jako miejsce aklimatyzacji do nowych warunków 
lub „przezimowania”. O. Piotr tym się nie przerażał. Twierdził, że 
lepiej jak nas będzie mniej, ale takich, których Bóg faktycznie po-
wołuje do tego Zgromadzenia. Dlatego zainteresowany jest bardzo 
opracowaniem programu formacji. W wielu listach można znaleźć 
zasady, czy fragmenty zmartwychwstańczego programu formacji. 

Formacja ta miała szerokie perspektywy. Oprócz zakonników 
– księży i braci – miała obejmować ludzi świeckich oraz siostry 
zakonne. Jednych i drugich należało zorganizować. Pierwszymi 
adeptami kręgu świeckich współpracowników zwanych „Braćmi 
zewnętrznymi”, byli ludzie z kręgu wpływów Jańskiego, np. Stefan 
Witwicki, Jan Koźmian, Walery Wielogłowski, Karol Królikowski, 
i inni. Semenenko utrzymywał z nimi kontakt bądź osobisty, bądź 
korespondencyjny kierując wprost lub pośrednio ich działalnością. 
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Z siostrami zakonnymi trzeba było zacząć wszystko od po-
czątku. W czasie swojej pierwszej podróży na ziemie polskie Se-
menenko spotkał kilka pań, które wyraziły zgodę na podjęcie próby 
fundacji nowego zakonu. Należało więc najprzód sprowadzić je do 
Paryża, a potem do Rzymu, znaleźć im mieszkanie, środki do życia 
i formować je na przyszłe zakonnice. Początkowo wszyscy człon-
kowie Wspólnoty byli zgodni z tą ideą i popierali przedsięwzięcia 
O. Semenenki. Z czasem jednak, gdy narastały trudności, gdy brak 
było jednomyślności między kandydatkami, gdy i o fundusze było 
trudniej, członkowie wspólnoty zaczęli zmieniać swoje zdanie, da-
jąc posłuch posądzeniom i podejrzeniom krzywdzącym O. Piotra,  
a nawet wystąpili otwarcie przeciw O. Semenence, zmuszając go 
do całkowitego zaprzestania  podejmowanych wysiłków. Na teraz 
więc idei  tej nie udało się zrealizować. 

Z listów widać troskę O. Semenenki o intelektualny profil 
Zgromadzenia. W czasie swoich podróży skupuje wszędzie warto-
ściowe książki i przesyła je do Paryża lub Rzymu z myślą o zor-
ganizowaniu poważnej, naukowej biblioteki i archiwum. Wysiłki 
te, kontynuowane tak przez niego samego, jak i następców dały 
Zgromadzeniu bogate Archiwum Historyczne oraz wartościową Bi-
bliotekę, która niedawno została w całości przekazana Collegium 
Resurrectianum w Krakowie.  

Z indeksu osób widać bardzo szeroki wachlarz znajomości. 
Względy towarzyskie, powiedziałbym, były na ostatnim miejscu. 
Chodziło o sprawy Kościoła Polskiego, o znalezienie pracy dla 
członków Zgromadzenia, o zdobycie funduszów od bogatej arysto-
kracji. A fundusze były potrzebne, bo tylko jedno miejsce pracy  
w Rzymie, przy kościele św. Klaudiusza było opłacane przez Rząd 
Francuski, a trzeba było żyć, wychowywać młodzież, leczyć się, 
podróżować... i mieć własny dom. Dom taki nabyto w Chaillot pod 
Paryżem; miał on być centrum Zgromadzenia. Pomimo początko-
wego entuzjazmu wszystkich, dom wkrótce należało sprzedać. Wi-
ną za nieudane posunięcie obarczono O. Semenenkę. I to właśnie, 
oprócz trudności w zakładaniu zakonu sióstr, było powodem, że 
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zrzekł się funkcji przełożonego generalnego. Tym akcentem za-
myka się ten tom listów.  

Listy mają ciągłą numerację chronologiczną. Adresat często 
podany jest na zakończenie listu, który był również kopertą. W in-
nych wypadkach identyfikowano adresata bądź z treści listu, bądź  
z jasnego określenia go przez samego Autora. W sytuacjach wątpli-
wych imię lub nazwisko ujęto w nawiasy kwadratowe. Przy ka-
żdym liście podany jest numer archiwalny rękopisu. Numery te nie 
idą po kolei, gdyż listy O. Semenenki są ułożone w Archiwum we-
dług adresatów, publikujemy je natomiast chronologicznie. 

Na zakończenie sporządzono indeks nazwisk. Jest ich pokaź-
na ilość. Nie jest jednak zamiarem wydawcy identyfikowanie osób, 
czy dostarczanie ich not biograficznych. Zidentyfikowane będą 
tylko ważniejsze nazwiska i to z kręgu zmartwychwstańców. 
Zrobiono też indeks rzeczowy; nie można powiedzieć, żeby był on 
kompletny, czy wskazywał na najważniejsze zagadnienia. Każdy 
ma w tym względzie inne oczekiwania, nam chodziło o czytelnika 
z kręgu zmartwychwstańców, by pomóc mu nieco odnaleźć jakieś 
interesujące go zagadnienie. 

Listy z rękopisów odczytała Pani Liliana Dróżdż; w ich re-
dakcji dostosowano pisownię niektórych słów do wymogów dzi-
siejszych języka polskiego. Ortografię i interpunkcję również do-
stosowano do wymagań gramatyki obecnej, czyli dokonano trans-
krypcji typu B. Zmiany te, jednak w niczym nie zmieniły treści 
listów. Wyrażenia użyte w językach obcych starano się podać  
w polskim tłumaczeniu. Edycji tej towarzyszy równoczesne wyda-
nie w języku angielskim, za które odpowiedzialni są księża James 
Wahl CR z Kanady i Jerzy Zięba CR z USA. Tłumaczenie zaś na 
język angielski jest dziełem ks. Franciszka Grzechowiaka CR  
z Chicago, któremu tą drogą wyrażam serdeczną wdzięczność. 
Księżom Arturowi Kardasiowi CR oraz Maciejowi Gawlikowi CR 
dziękuję za przygotowanie przypisów. Następny tom VIII będzie 
obejmował listy O. Semenenki z lat  1846 –1850; teksty w obu ję-
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zykach są już zebrane i usystematyzowane; czekają tylko na obrób-
kę edytorską i na wydanie. 

 
            ks. Tadeusz Kaszuba, CR 
             Przewodniczący MKSZ 

Rzym, 30 czerwca 2001 r. 
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1. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1290) 
 

Z Rzymu, 21 kwietnia 1842 r. 
 

Kochany drogi w Chrystusie Alfredzie2, na Twój dobry, miły 
list ostatni nie miałem jeszcze czasu odpisać. Ani dziś nawet 
odpisuję, tylko korzystam z odjazdu Pani [Julii] Bartoszewicz3, że-
by Ci choć kilka wyrazów dosłać. Muszą to być wyrazy współpo-
ciechy, współczucia, szczęścia, spółżyczeń. Nad miarę radzi i za-
dowoleni jesteśmy z Twojej radości i zadowolenia. Odpiszę Ci 
później przez pocztę na Twoje pytanie o naukach itd. Dziś tylko 
korzystam ze sposobności zetknięcia Cię z oddawczynią tego listu, 
osobą ze wszelkich miar godną i Bogu żyjącą, która ponieważ 
przyjeżdża z Rzymu może Ci przyjemnie będzie z nią pomówić, 
między innymi rzeczami i o Twoich przyjaciołach i braciach, któ-
rzy Cię wiedz, że szczerze kochają w Chrystusie. Ona też życzy 
sobie poznać Cię bośmy jakoś o Tobie jej mówili – jesteś zresztą 
zjawiskiem (dzięki Bogu dziś już nie tak rzadkim) lekarza chrze-
ścijanina. Jest w tym i szlachetniejsze uczucie, chęć poznania brata 
w Chrystusie, który do Niego przyszedł szlachetnie bez tylnych 
zamiarów, bez lichego interesu li tylko dlatego, że go poznał, a po-
znawszy pokochał.  

__________ 
2  ALFRED BENTKOWSKI – (1813-1850),  ksiądz; studiował historię i prawo 

na Uniwesytecie Warszawskim; brał udział w powstaniu listopadowym. 
Studiował medycynę w Królewcu, gdzie otrzymał tytuł doktorski (1836). 
Pracował w Poznaniu jako lekarz; znany był ze swych zdolności i do-
broczynności względem najuboższych. W 1843 r wstąpił do Zgroma-
dzenia Zmartwychwstania P.N.J.Ch. w Rzymie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1848 r. Zmarł w Rzymie w 1850 r. na gruźlicę płuc. 

3  JULIA BARTOSZEWICZ – wdowa. O. Piotr Semenenko CR widział ją jako 
założycielkę żeńskiej gałęzi zmartwychwstańczej zgodnie z planem Bo-
gdana Jańskiego. Próba nie powiodła się. 
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Żegnam Cię na dzisiaj może Cię da Pan Bóg niezadługo  
i sam zobaczę – w każdym razie całuję Cię, jak obecny w miłości 
Chrystusowej. 

Twój w Chrystusie najoddańszy brat. 
ks. Piotr 
 
 

2. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1292) 
 

[Z] Rzymu, 13 maja 1842. 
 
 Mój najdroższy bracie Alfredzie na list Twój z 12 marca od-
pisałem słów kilka przez odjeżdżającą stąd jedną osobę, które może 
już odebrałeś. Przyrzekłem Ci dać na zapytania Twoje odpowiedź 
przez pocztę, bo czasu nie miałem przy odjeździe tamtej osoby 
szczerzej na zapytania Twoje odpisywać. Dziś się z obietnicy  
i obowiązku wywiązuję tylko wybacz, że tak późno. Przyznam Ci 
się, żebym Ci już był dawno odpisał, gdybym właśnie na to nie ra-
chował, że przez tamtą osobę będę Ci mógł długi i bezpieczny list 
napisać. Zawiódł mnie tedy rachunek i dziś muszę z niejakim wsty-
dem to samo przez pocztę pisać, co już mogłem tą drogą kilka w tył 
tygodni uczynić. 
 Wiadomości jakie nam o sobie dajesz nieporównanie nas cie-
szą. Składam najszczersze dzięki Ojcu Najlepszemu za oświecenie 
Cię i pociągnienie do Syna swego Chrystusa, za dalsze oświecenie 
Ciebie i pokrzepianie i ożywianie na tej ziemskiej drodze naszej, 
którą już dziś z korzyścią przebywasz, która Cię dzisiaj już wiedzie 
do celu nieomylnego, a wiecznego. Powiadasz mi kochany Alfre-
dzie, żeś z przystąpienia do Sakramentów Spowiedzi i Komunii 
Świętej uroczystego pokrzepienia doznał. Jakże inaczej być mogło? 
Tylko tego częściej dopełniaj, a zobaczysz jak się przemienisz  
w zupełnie nowego człowieka, jak życie Twoje będzie pełne i ob-
fite, jak same troski i biedy, które tu od nas są nieodłączne w tej 
spólności z Chrystusem Panem znoszone, do której nas Komunia 
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święta prowadzi, nabiorą ceny i słodyczy, powabu nawet. Jak Ci 
ludzie, których charakter dziś nas tak męczył staną się dla nas mi-
łymi, jak wyrozumiałe i dobre będziemy dla nich mieli serce, i jak 
czule będziemy się starali o ich oświecenie i poprawę, jeśli nie 
przez stosunki nasze z nimi, co nie zawsze nam można, to przez 
gorącą modlitwę, która nigdy nie jest bez skutku. 

 Zwierzasz mi się drogi Alfredzie z udręczenia jakiego Cię sa-
motność nabawia. Łatwo to pojmuję, ale jakąż radę dać Ci mogę? 
Cieszy mnie przynajmniej i mocno cieszy, żeś się tak szczerze za-
poznał z ks. Prabuckim4, wieleśmy o nim słyszeli, a z tak dobrych 
źródeł, że możemy powiedzieć iż go znamy, a znając szczerze sza-
nujemy i kochamy. Masz przynajmniej jednego człowieka, który 
Cię rozumie, któremu zresztą jak Ojcu sumienie Twoje zawierzyć 
możesz, a to jest wielka łaska Boża mieć dobrego spowiednika. 
Zresztą mój drogi bracie Alfredzie, przestawaj z Bogiem w czę-
stszej modlitwie, kiedy nie masz ludzi co by twemu sercu odpo-
wiedzieli, staraj się przyjść z Nim do ciągłego obcowania pełnego 
bojaźni i poufałości zarazem, dziecinnego wylania się i powagi. 
Staraj się kochany Alfredzie o wielką prostotę wewnętrzną, o po-
korę i prawdę w Twoich uczuciach i myślach – nie, żebyś tego nie 
miał, ale, ale żeby to coraz było dojrzalsze i głębsze, a obaczysz, że 
przyjdzie pewien stopień tego wewnętrznego rozwijania się od 
którego zacząwszy nie będziesz więcej wyglądał ani nudno, ani 
zarozumiale, przynajmniej nie będzie to zwykłą rzeczą. Tak to poj-
muję mój drogi bracie, ale cóż robić innej na to rady nie ma, jak 
cierpliwość i spokojność ducha „W cierpliwości waszej będziecie 

__________ 
4  JAKUB PRABUCKI (1809-1880), ksiądz, nauczyciel, dyrektor gimnazjum; 

doktor filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim (1835); pro-
fesor etatowy języków klasycznych; święcenia kapłańskie otrzymał  
w  Poznaniu w 1837 r. Był dyrektorem Gimnazjum św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu (1842-1846); wspierał ubogą polską młodzież. Rządca ko-
ścioła Bożego Ciała w Poznaniu; od 1858 r. w diecezji chełmińskiej.  
W latach 1858-1865 dyrektor progimnazjum biskupiego w Pelplinie (od 
1864 r. „Collegium Marianum”). 
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posiadali dusze wasze” powiada nam Zbawiciel. Nie wszystko od 
razu przychodzi, dość Ci na pierwszy raz tego zadowolenia nie-
wymownego, o którym mówisz z odkrytej i przyjętej prawdy z po-
znanego i pokochanego dobra. Na czym zaś dziś Ci jeszcze schodzi 
przyjdzie to z czasem, przyjdzie ta równowaga ducha, ten pokój, 
który jest koroną dzieła Odkupienia, o którym też na końcu dopiero 
przy ostatniej wieczerzy Chrystus uczniom swym mówił. Tylko 
pracujmy szczerze około duszy naszej w tył się nie cofajmy, ale 
wielkim sercem idźmy za Chrystusem Nauczycielem naszym i Pa-
nem najmilszym, a wszystkie skarby i ten Jego pokój, który wszel-
ki zmysł przechodzi staną się naszą własnością. 
 Mała to rzecz myślisz, wzrost duszy od jej dzieciństwa chrze-
ścijańskiego, aż do wieku dojrzałego? Wiesz jak się ma ta rzecz  
z ciałem, rośnięcie duszy jest daleko pracowitsze i większymi nie-
bezpieczeństwami otoczone. Ale mamy dobrą matkę, która nas 
wiedzie w pośrodku wszystkich tych przygód: naszego najsłodsze-
go Jezusa, który skorośmy się raz mu oddali, już ma o nas szcze-
gólną pieczę i nie dozwoli, aby nam na czym zabrakło w dojściu do 
pełni wieku i wzrostu duchowego. Bądźmy tylko dobrem i dziećmi, 
dajmy się prowadzić; o bądźmy, bądźmy dziećmi nie wierzysz dro-
gi Alfredzie, jaka to rozkosz być dzieckiem w duchu; ja to pojmuję, 
że musi być wielka rozkosz, gdyby to nawet nie było przykaza-
niem, już by warto było być takim czystym, prostym, o sobie nie 
myślącym, bez goryczy i niesmaku, niewinnym dzieckiem. A je-
dnak przykazuje to nam nawet Chrystus: „jeśli nie staniecie się 
dziećmi, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. 
 Mój Boże, jak od tej filozofii dalecy są owi rozumacy, o któ-
rych mi piszesz. Ale miejmy dla nich dobre i wyrozumiałe serce, 
modląc się tymczasem, aby weszło światło w sercach ich ut lucifer 
oriatur in cordibus eorum, ciemno tam dotychczas i mętno i cóż 
dziwnego, że nic nie widzą? Żebyż się jeszcze tak nie nadymali? 
Ale i to im darujmy. Bo z czymże porównają umiejętność swoją, 
jeśli nic innego nie widzą? A bez porównania tego, jakże się o jej 
nicości przekonają? 
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 15 maja. Ciągle jestem odrywany od pisania rozmaitymi 
sprawami; już dwa dni ten list piszę. Dziś Święto Zstąpienia Ducha 
Świętego. Niechże w Tobie mieszka w pełnej mierze. Tak proszę 
Boga, aby upodobał sobie mieszkanie w Twym sercu. Że go też lu-
dzie tak mało znają, a raczej znać nie chcą! 
 Czas już drogi Alfredzie, abym Ci na Twe pytania odpowie-
dział. Pytasz jakie nasze dalsze przeznaczenie? Duński5 pojechał 
już do Paryża (to dziś nasza diecezja) pracować wśród emigracji, 
Kajsiewicz6 skoro poprawi się na zdrowiu (skutki to rany każą mu 
cierpieć) za nim także zdąży do Paryża, co może za jakie dni 
dziesięć lub piętnaście nastąpi. Hube7 tu w Rzymie zostaje jako 

__________ 
5  EDWARD DUŃSKI (Karski) (1810-1857) – ksiądz, zmartwychwstaniec, 

oficer w powstaniu listopadowym 1831 r., członek Domku Jańskiego. 
Uległ nauce Andrzeja Towiańskiego i od 1849 r. kapłan świecki. 

6  HIERONIM KAJSIEWICZ – ksiądz. Urodził się dn. 7. 12. 1812 r. w Giełgu-
dyszkach Niższych na Żmudzi, zmarł w Rzymie dn. 26. 02. 1873 r. Był 
najstarszym z dziewięciorga dzieci Dominika Kajsiewicza, ziemianina  
z okręgu mariampolskiego i Anny Pawłowskiej. W 1829 r. Hieronim 
rozpoczął studia prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 
W 1830 r. bierze udział w powstaniu listopadowym. Za swoją odwagę  
i aktywność otrzymał tytuł oficera. Po powstaniu listopadowym wyjeżdża 
do Francji. Pod wpływem Bogdana Jańskiego powraca do wiary i praktyk 
religijnych. Dnia 17. 02. 1836 r. Kajsiewicz decyduje się żyć i mieszkać 
w Domku Bogdana Jańskiego, który był początkiem życia wspólnoto-
wego. Od 15. 08. 1836 r. kontynuuje formację duchową i religijną w Col-
lege Stanislas w Paryżu. W październiku 1837 r. Bogdan Jański wysyła 
Hieronima Kajsiewicza wraz z Piotrem Semenenką na studia teologiczne 
do Rzymu. W dniu 5. 12. 1841 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Był 
przełożonym generalnym Zgromadzenia Zmarwtychwstania Pańskiego  
w latach 1847-1850 i 1855-1873. Rola ks. Hieronima Kajsiewicza CR, 
jako jednego ze współzałożycieli Zgromadzenia Zmarwtychwstania Pań-
skiego była istotna w zapoczątkowaniu pracy misyjnej w Ameryce Pół-
nocnej i w Bułgarii i nadaniu Wspólnocie charakteru międzynarodowego. 

7  JÓZEF HUBE  (1804-1891) – ksiądz, generał zgromadzenia w latach 1848-
1855. Studiował prawo w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Od 1828 r. Po-
nownie w Warszawie jako aplikant i asesor w prokuratorii generalnej 
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przełożony domku. Ja może do Poznania przyjadę, przynajmniej 
mocną chęć mam tego i jeżeli mi tylko podpiszą paszport, to z sier-
pniem zapewne tam bym stanął za pomocą Bożą. Bardzo tego nie 
rozpowiadaj. Co by to dla mnie była za pociecha przywitać się  
z Tobą, mój drogi Alfredzie i przycisnąć do mego już kapłańskiego 
serca. Zostawiam to woli Bożej, mam jednak w Nim nadzieję, że 
się to zrobi. 
 Na drugie zapytanie, które Ci uczynić polecono o Zakładach 
naukowych teologicznych w Rzymie, lepiej bym Ci mógł to rozpo-
wiedzieć osobiście, ale że nie wypada mi rzeczy zwlekać, otóż po-
krótce te Ci wypisuję szczegóły. Oprócz Seminarium właściwego 
(które tylko jest dla Rzymian) i Kolegium Propagandy (które dla 
tych jest co się na misje między niewiernymi poświęcają), oprócz 
kilku innych jeszcze zakładów mniejszych i nie tak publicznych, są 
dwa Uniwersytety: Sapienza i Colegium [R]omanum. W pierw-
szym wykładają różni zakonnicy i świeccy (Teologię Domini-
kanie), w drugim Jezuici. Nauki pod wszelkim względem są lepsze 
__________ 

Królestwa Polskiego. Od sierpnia 1830 r. aż do wybuchu powstania 
listopadowego wykładał na uniwersytecie historię prawa, autor prac  
z dziedziny prawa, w czasie powstania uczestniczył aktywnie w życiu 
politycznym, należał m.in. do Towarzystwa Patriotycznego. W 1832 r. 
wraz z ojcem Michałem przedarł się przez granicę do Paryża. Był 
członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, publikował pracę 
Wywód spraw spadkowych słowiańskich (1832). W latach 1832-1836 
przebywał z ojcem w Normandii. Pod wpływem Bogdana Jańskiego 
wstąpił 15 sierpnia 1836 r do jego Domku. Był wychowawcą młodzieży 
w College Stanislas. Pod koniec października 1837 r. wyjechał na studia 
teologiczne do Rzymu. Był obecny przy śmierci Bogdana Jańskiego. Po 
uzyskaniu doktoratu z teologii, 9 stycznia 1842 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie. Przełożony domu rzymskiego, przebywał w Paryżu jako kate-
cheta. Zwalczał towianizm występując przeciwko Adamowi Mickiewi-
czowi jako towiańczykowi, sprzeciwiał się również tworzeniu przez niego 
Legionu. Opublikował prace o treści teologicznej i religijnej, jak Nauka  
o św. Testamencie, O częstej Komunii, O pokorze. Od 1855 r. pozostawał 
we Francji nieformalnie poza Zgromadzeniem, pod koniec życia w 1883 
r. powrócił jednak do niego. 
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w drugim. W Sapienza są one co do gruntu złożone z kwestii, któ-
rych większa część ma tylko wartość szkolną w zdrowej i grunto-
wnej Teologii, bez miejsca, a dla uczącego się bez korzyści. Zu-
pełne nie wprowadzenie kwestii dzisiejszych do wykładu. Przy tym 
forma zbyt scholastyczna, mówię o złej scholastyce, to jest o roz-
prowadzaniu kwestii na drobne i spiczaste szczegóły z poświęce-
niem gruntu. W Coleg.[ium] Rom.[anum] masz co do gruntu rzecz 
zupełnie przeciwną nie powiadam, żeby wszystkie kwestie dzi-
siejsze do wykładu wprowadzone odbierały ze wszech miar dosta-
teczną odpowiedź, ale już to rzecz wielka, że są wprowadzone,  
a z drugiej strony ta jest korzyść, której w żadnym ile wiem zakła-
dzie dziś naukowym w chrześcijaństwie całym nie spotkać, że 
część zatwierdzająca Teologii (positive), jak się należy jest wyło-
żona. To mając w Teologii masz wszystko. Ta część w Sapienza 
jest nieco duchowi szkoły i systematu poświęcona, a zatem zastę-
puje się rozumowaniem i wywodem dłuższym dowcipu. Jednym 
słowem w Col.[egium] Rom.[anum] masz i widzisz Teologię ze 
wszystkich stron w Sapienza tylko z jednej. Co się zaś tyczy dal-
szych następstw to ci, którzy w Sapienza nauki odbywają mają 
mniej trudności osadowienia się, to jest być przypuszczonymi do 
posad w Prusach, jest tu nawet pewien instytut warmiński złożony 
z jednego ucznia, dziś jest nim Kromer z rodziny owego sławnego, 
który musi do Sapienza chodzić. Z Kol.[egium] Rzym.[skiego], 
ponieważ tam są Jezuici, więc trudniej przypuszczają, nawet co do 
nas miał Minister odpowiedzieć, żeby o tym nie myśleć, boby to 
było przeciwko wszelkim prawom krajowym, uczniom Jezuickim 
dać posady w Prusach. Chociaż my o posady nie staramy się. Ale 
mniejsza o to. Moim zdaniem cała rzecz do tego się sprowadza, że 
na początku jakieś trudności będą czynili takim nieco większe jak 
tym co by się w Sapienza uczyli, bo i tych otwartymi rękoma nie 
przyjmą, ale w końcu przypuszczą. Oto Aleksander Krasnosielski, 
który tu parę lat z nami się uczył w tym samym jest położeniu, 
przeznaczył go Arcyb.[iskup] do Ponieca na mansjonarza, po roku 
to pójdzie dalej, tak mi się przynajmniej zdaje. A dla takiej tru-
dności nie warto opuszczać najlepszych nauk jakie mieć można, co 
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potem na całe życie kapłana wpływa. Zresztą masz oto wierny 
obraz rzeczy, z którego nic nie zataiłem. To tylko mam dodać, że 
do tych zakładów nie przyjmują na konwiktorów, do tego byłoby 
kolegium germańskie (które na lekcje przychodzi do Koleg.[ium] 
Rom.[anum]), ale to już zupełnie jest pod zarządem Jezuitów.  
 Dziękuję za wiadomość o Szumanie, ale mnie nie cieszy. 
Teraz sobie tłumaczę jego milczenie. Może da Pan Bóg, że się  
z nim [z]obaczę. Pisz proszę o sobie, wiesz jakim sercem ku Tobie 
jestem. Bo chociaż Ci dałem nadzieję [z]obaczenia Cię, jednak na 
to zbyt nie rachuj, ale na ten list siadaj i odpisz. Myśmy w ogól-
ności wszyscy zdrowi i szczęśliwi w Bogu. Bracia Cię pozdrawiają 
najserdeczniej. Ja Cię najczulej ściskam w miłości Pana Boga 
Naszego Jezusa Chrystusa, którego łaska niech z Tobą mieszka na 
wieki. Odpisz tylko rychło raz jeszcze proszę. 

 Na wieki Twój w Chrystusie Panu. 
ks. Piotr 
 
 

3. List do Jana Koźmiana (ACRR 1436) 
 

Rzym, 31 maja 1842. 
 

 Najdroższy nam w Chrystusie Janie8, kiedy ten list odbie-
rzesz zapewne już Edward w Paryżu będzie, jest więc tu i do niego 

__________ 
8  JAN KOŹMIAN (1814-1877) – reformator społeczny, publicysta, wydawca, 

ksiądz. Brał udział w powstaniu listopadowym w 1831 r. W 1832 r. 
wyemigrował do Francji. W 1838 r. ukończył studia prawnicze. Z czasem 
stał się jednym z najważniejszych współpracowników Bogdana Jańskie-
go. Pozostawał także w ścisłych relacjach z Adamem Mickiewiczem  
i J. B. Zaleskim. Był dyrektorem szkoły z internatem dla uczniów pol-
skich w Domku Bogdana Jańskiego (1840). W 1846 r. ożenił się z Zofią 
Chłapowską, która popełniła samobójstwo w 1853 r. Podczas pobytu  
w Prusach zaczął wydawać „Przegląd Poznański” (1845). Po śmierci żony 
przygotowywał się do kapłaństwa i otrzymał je w 1860 r., proboszcz 
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przyłączona kartka. Zresztą jego widzenie się z Tobą uwalnia mnie 
od pisania wielu szczegółów i tylko niektórych dotknąć muszę. 

 I tak mój wyjazd, jeżeli będzie wola Boża, nastąpi 1 lipca 
albo 30 czerwca, pojadę prosto do Monachium, a stamtąd jeżeli tu 
nie znajdę trudności w zawizowaniu paszportu do Poznania, to tam 
ruszę, inaczej w Monachium będę czekał na paszport od Chłapo-
wskiego, w ostatnim przypadku gdybym żadnego nie dostał obrócę 
do Paryża.  

 Brat Hieronim zapewne przede mną jeszcze z parę tygodni 
wyjedzie, to jest wyruszy, skoro będzie mógł, najdalej można się 
spodziewać byłoby, gdyby ze mną razem wyjechał, wtedy rozłą-
czylibyśmy się po zwiedzeniu Loreta.  

 Jeżeliś nie wysłał jeszcze dzieł Murawiewa do Rzymu, to już 
nie wysyłaj, boby mi mało co pomogły, tak już tu mało mając cza-
su, nawet mogły by tu mnie nie zastać. Mając zaś zamiar z Po-
znania na zimę przybyć do Paryża, tam bym je odczytał.  

 Cezary [Plater]9, jak nie pisze tak nie pisze, zresztą może ma 
do tego powody. My wszyscy zdrowi jesteśmy wyjąwszy rekonwa-
lescenta Hieronima, który jednak co dzień lepiej i brata Godle-
wskiego10, który ma jakąś infekcję na wątrobie.  

__________ 
parafii w Krzywinie, kapelan Sióstr Sacre Coeur w Poznaniu; proto-
notariusz apostolski i kanonik kapituły metropolitarnej w Poznaniu.  
W czasie „Kulturkampfu” więziony przez 9 miesięcy (1874-1875). Był 
oddanym współpracownikiem abpa Mieczysława Ledóchowskiego i wier-
nym przyjacielem Zgromadzenia. Zmarł w Wenecji 20. 09. 1877 r. 

9  CEZARY PLATER, hrabia (1810-1869) – przyjaciel i darczyńca zmartwych-
wstańców, powstaniec 1831 r., działacz emigracyjny w Paryżu. W 1842 r 
osiadł w Wielkopolsce, gdzie przyjął pod swój dach rodzinę O. Hiero-
nima Kajsiewicza CR, w swym majątku w Górze k/Śremu.  

10  WŁADYSŁAW GODLEWSKI (1810-1867) – ksiądz, zmartwychwstaniec, 
uczestnik powstania listopadowego 1831 r., kaznodzieja, między innymi 
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 W mieście wiecznym cisza wieczności, odgłos tylko od tam-
tych, co się między Wami rozlegają wrzasków świeckich dochodzi. 
Czytamy rzadko, a przynajmniej niespełna dzienniki, ta strawa  
w Rzymie jest prawdziwie jakimś hors-d’oeuvre [zakąską]. Pana 
du Conédie czekamy jeszcze.  
 Wiadomości o Mickiewiczu11 coraz więcej nas zasmucają. 
Teraz po przyjęciu sprawy zapewne dłużej zabawisz w Paryżu. 
  Kochany Janie, niech Ci w tym Pan Bóg szczególnie dopo-
maga, bo mi się zdaje, że trudności będziesz miał nie mało, szcze-
gólnie, że sprawa jest z tak poczciwym człowiekiem jak Led.[ócho-
wski]12, ale poczciwym po światowemu, a przy tym tak upartym. 
  Niechże to się skończy na chwałę Bożą; polecam Cię z całe-
go serca Jego opiece, błogosławieństwu i natchnieniu w całej tej 
sprawie jak i we wszystkim innym.  

 Módlmy się wzajemnie za siebie i bądźmy w miłości Pana 
Jezusa zawsze i wszędzie jedną duszą i sercem jednym. 

         Twój w Nim najoddańszy brat Piotr 
 

__________ 
kapelan (1850-1854) księżnej Marii Wirtemberskiej. W 1847 r. opuścił 
Zgromadzenie. 

11  ADAM MICKIEWICZ (1798-1855) – najwybitniejszy poeta Polski doby 
romantyzmu. Od 1832 r. w Paryżu, współpracował w dziele odrodzenia 
religijnego polskiej emigracji wraz z Bogdanem Jańskim. Był profesorem 
literatury polskiej na Sorbonie w Paryżu. Od 1841 r. związany z A. To-
wiańskim, był przywódcą koła towiańczyków w Paryżu. 

12  Led., być może JAN LEDÓCHOWSKI (1791-1864) – dawny oficer sztabu  
i adiutant gen. Józefa Poniatowskiego. Uczestnik powstania listopado-
wego. Zgłosił wniosek na Sejmie o zdetronizowanie cara, o zniesienie 
pańszczyzny. Przebywał na emigracji w Paryżu., poświęcając się pracy 
społeczno-politycznej. Wysiedlony z Francji, działał w Londynie. Orga-
nizował i wspierał różne akcje kulturalne. 
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4. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1315) 
 

Loreto, 12 lipca 1842. 
 
 Drodzy bracia, 
 Poczta odchodzi, spieszę. Przybyłem tej nocy tutaj w dobrym 
zdrowiu dzięki Bogu. Jeszczem się z nikim nie widział. Proszę Was 
bardzo, zaraz na pocztę oddać pod moim adresem a [do] Loreto ca-
łą korespondencję Jana Chwaliboga, którą zapomniałem zabrać 
szczególniej jeden, długi i wielki list o ś. p. Józefie Chwalibogu13  
i ostatni. Pan Jezus z Wami, niezadługo obszerniej napiszę, jeśli da 
Pan Bóg. 

    Wasz Piotr 
 Dziś miałem mszę w Santa Casa. 

 Nb. W piątek będzie za późno. 
 
 P. S. Do Hipolita [Terleckiego]14, żem dzisiaj trochę bardzo 
mało krwi wypluł, a w drodze nie zwracałem, tych nocy prawie nie 
__________ 
13  JÓZEF CHWALIBÓG (1808-1841) – poeta, tłumacz. Po śmierci żony i syna 

odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej (1838-1840). W swym głównym 
dziele Zarys myślenia z wiary (Poznań 1846) umieścił refleksje filozo-
ficzne, którymi uzasadniał niektóre prawdy religijne. 

14  HIPOLIT TERLECKI (1808-1879) – pochodził z Wołynia. Studia medyczne 
odbył w Krakowie. W czasie powstania listopadowego był lekarzem 
pułkowym, po upadku powstania przedostał się do Krakowa, gdzie skoń-
czył medycynę i ożenił się z Anną Schugtówną, poetką z którą miał syna 
Mścisława (1835-1853). Po śmierci żony wyjechał do Francji, gdzie 
studiował medycynę w Montpellier. Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego 
(1838) wstąpił do Domku Jańskiego, zaś w 1840 r. podjął studia teo-
logiczne w Rzymie, złożył śluby zakonne jako jeden z pierwszych 
zmartwychwstańców (1842), święcenia kapłańskie przyjął w 1843 r.  
W 1846 r. przyjął obrządek greckokatolicki. W 1847 r. opuścił wspólnotę. 
W 1858 r. został bazylianinem. Po 1872 r. przeszedł na prawosławie  
i zamieszkał w Rosji. 
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spałem. Zresztą czuję się zupełnie zdrowy. 14go przesłałem do Lo-
reto poste restante korespondencję Chwaliboga. 
 
 

5. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1316) 
 

Ancona,16 lipca 1842. 
Sobota, wieczorem. 

 
 Tylko co tu przybywam z Loreto, a tam przed samem wsia-
daniem do powozu otrzymałem list Twój, drogi Józefie, za który Ci 
serdecznie dziękuję. Przebyłem tedy u OO. JJ [Jezuitów] w Ko-
legium ich od środy przed obiadem do dziś t. j. soboty wieczorem, 
czas ten na przemian zajmowały to medytacje, to rozmowy O. Do-
boszyńskiego, który regularnie cztery razy na dzień do mnie przy-
chodził, a czasami z parę godzin bawił, najmniej godzinę. Wszys-
tko to niech będzie na chwalę Bożą. Mszę miewałem nella Casa 
Santa i polecałem Was wszystkich, t. j. nas wszystkich Słowu Bo-
żemu, które się w tych murach Ciałem stało i Matce Jego Prze-
najświętszej, naszej dobrej najmilszej Matce.  
 O niech się nami opiekuje, niech nas prowadzi, niech nam da 
wstęp do wszystkich tajemnic życia wewnętrznego, jakie w tym 
skromnym i ubożuchnym zaciszu w Niej się odbyły. Niech nas 
odciągnie od świata zewnętrznego, a da w Swoim Synu stateczne 
mieszkanie. Polecałem Was drodzy bracia wszystkich razem i ka-
żdego z osobna – za Wasze modlitwy najserdeczniej i najpokorniej 
dziękuję, a nadal się polecam.  

 Co do św. Klaudiusza niech się dzieje wola Boża, Barola ma 
słuszność, rzecz jest pewna co do pensji dopóki nie będzie rewo-
lucji, ale na taki przypadek, którego nie daj Boże to i inne zape-
wnienia przepadną. Ci więc Panowie z Kongregacji nie pojmują, że 
to wszystko jedno, mają uprzedzenia dawniejsze Xa Bony, które już 
ten w ostatniej rozmowie ze mną zdawał się z umysłu składać, 
kiedy się przekonał był po otrzymanych objaśnieniach, że tylko  
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w 1831 przez 6 miesięcy nie płacono, a potem jednak i te pozo-
stałości wypłacili. Takie więc niedowierzania, jakie mają człon-
kowie Kongregacji są niezawodnie z ujmą dla Datarii i nijak nie 
wypada owej przemiany wnosić. Uważam, że to znowu ks. Lacro-
ix15 rzeczy zamieszał, ale niech mu za to Pan Bóg dobrem zapłaci, 
bo zapewne uczynił nam przysługę. Możesz drogi Józefie pójść do 
niego i powiedzieć, że nam się zdaje, iż ta przemiana pensji jest 
niepodobna, dlatego że pierwsza pokazuje się po danych obja-
śnieniach dobrze uposadniona, że więc żadnych dalej kroków uczy-
nić nie możemy, a następnie, że się zrzekamy „nous renoncons” 
dziękując mu za całą dobrą wolę jaką okazał. Da Pan Bóg to nam 
na lepsze wyjdzie. Niech się święci Jego wola! 

 Dziś już do spoczynku muszę się zabierać. Jutro niedziela. 
Mam z rana Mszę św. pocztę, policję, statek, wizy. Nie wiem, jak 
się uprzątnę, ale P.[an] Bóg dopomoże. Po obiedzie może mi zo-
stanie co czasu do dopisania tego listu. Tymczasem w Panu Jezusie 
mieszkanie i odpoczynek nasz. W Nim Was wszystkich najczulej 
ściskam. 
 17 lipca niedziela. Dopiero jutro w poniedziałek odchodzi 
statek do Triestu, mam więc czas do dokończenia tego listu. Z rana 
dzisiaj wszystko za pomocą Bożą załatwiłem, z poczty odebrałem 
list Edwarda z dyliżansu, 46 skudów, poszedłem na mszę, ale mnie 
odesłali do Wikariatu, otrzymawszy tam pozwolenie miałem mszę 
św. w kościele Augustynianów, po śniadaniu wyjąłem paszport  
z policji zawizowawszy do Triestu, potem nająłem na statku drugie 
miejsce za 4,90 i to bez łóżka. Nie wiem, jak mi pójdzie podróż 
morska jeszcze nigdy tak długiej nie probowałem.  

 Co do mego zdrowia powiedz Hipolitowi, że od tego czasu 
jak mu one kilka słów napisałem krew się więcej nie pokazała, 
przynajmniej nie spostrzegłem i że żołądek mam lepszy. 

__________ 
15  LACROIX – ksiądz w Rzymie, spowiednik Montalemberta. Osoba bliżej 

nie zidentyfikowana. 
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 Teraz moi drodzy bracia muszę Wam opowiedzieć jedno ni-
by proroctwo, które mam od O. Doboszyńskiego. Jest to widzenie 
we śnie, czyli sen, jaki miał w Połocku jeszcze na czas niejaki 
przed wypędzeniem Jezuitów O. Liniewicz, który dwa lata temu 
umarł w Galloro mając lat 70. Zdało mu się, że stał w Połocku 
przed kościołem na placu, wtem zajeżdżają wozy, wychodzą Jezu-
ici, siadają i jadą w świat. On za nimi. Zatrzymują się przed Karpa-
tami. Tam długo, długo siedzą. Wydają mu się jak ogień tlejący. 
Na końcu wszczyna się wojna: Anglia, Francja, Turcja i coś nie-
mieckiego biją Moskala, pędzą do Wołgi i tam mu granice nazna-
czają. Ale Polacy zostają z boku, a nawet z tyłu całego tego ruchu. 
Widząc oni dopiero, że Moskal pobity zbierają się, ogłaszają za 
niepodległych, inne mocarstwa to przyznają.  
 Ale co dziwnego w tym widzeniu oto, że Polacy ogłaszają 
Rzeczpospolitę według najszczerszych starych polskich zasad, do-
dają tylko porządek i ten budują na religii katolickiej, którą za 
wyłączną politycznie uznają. Chwałę Bożą obmyślają wszelkimi 
sposobami, sprowadzają OO. Jezuitów i oddają im Połock. Widział 
jeszcze ten Ojciec, jak po oddaniu już jeden bogaty Moskal do Po-
łocka przyjechawszy, po ludzku od OO. JJ [Jezuitów] przyjęty, dał 
im pieniądze potrzebne na obchód kanonizacji wieleb.[nego] Bo-
boli16. I na tym się wszystko skończyło.  
 W ogólności wiele z O. Doboszyńskim rozmawialiśmy i dzi-
wnieśmy się z sobą zgadzali na wszystko. Na jeden tylko punkt 
zgodzić się nie mogłem, wolałem zamilknąć i pozwolić jemu mó-
wić. Tyczy się Jezuitów w Galicji. Względem Rosminiego17 łatwo-

__________ 
16  ŚW. ANDRZEJ BOBOLA SJ (1591-1657) – jezuita, kaznodzieja i spowie-

dnik, żarliwy apostoł, zjednał dla katolicyzmu wielu prawosławnych. Po-
niósł śmierć męczęńską z rąk Kozaków. Beatyfikowany w 1853 r., ka-
nonizowany w 1938 r. 

17  SERBATI ANTONIO ROSMINI (1797-1855) – ksiądz, teolog i filozof 
chrześcijański. Założył Societa degli Amici, stawiającą sobie za cel m. in. 
pogłębienie katolickiego wychowania, zwalczanie liberalizmu katoli-
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śmy się bardzo porozumieli. On się lęka o niego, żeby nie skończył 
jak Lamennais18, a ja także nie jestem bezpieczny, bo któż wie co 
w człowieku siedzi? Duma może najlepsze rzeczy zatrzeć. Że zaś 
O. Dob.[oszyński] nie czytał jego polemiki z Euzebiuszem ani 
dzieł jego (Rozm.[iniego]), więc przestał na tym, co mu powiedzia-
łem, że moim zdaniem kochany Euzebiusz przesadził i w rzeczy  
i w stylu, jak też z drugiej strony R. za cierpko niekiedy prze-
mawia.  

 Proszę Cię drogi Józefie w pierwszym liście, jaki albo Ty, 
albo kto z braci będzie pisał do braci w Paryżu, dziewięć powyż-
szych wierszy przepisać dla nich, bo w liście, jaki do nich wczoraj 
z Loreto wyprawiłem nie miałem już czasu tej rzeczy donieść,  
a chciałbym, żeby o niej wiedzieli, trudno by mi było pamiętać ją 
potem. 

 Dziś na policji dowiedziałem się, że Pani Rzewuska tutaj sta-
nęła w przejeździe do Rzymu. Będziecie więc ją tam mieli za kilka 

__________ 
ckiego, popieranie częstej Komunii św. i nieomylności papieskiej (1819). 
Opowiadał się za pluralizmem w teologii moralnej, domagał się także 
języka narodowego w liturgii, reformy wychowania kapłanów i odno-
wienia episkopatu, a także zrzeczenia się przez Kościół dóbr ziemskich. 
Współtwórca ontologizmu, głoszącego teorię o bezpośrednim, intuicyj-
nym poznaniu Boga, potępionego później przez Leona XIII. 

18  FÉLICITÉ ROBERT LAMENNAIS (1782-1854) – ksiądz, uczony o wielkiej 
erudycji. W czasie rewolucji francuskiej stracił wiarę, powrócił do Ko-
ścioła w 1804 r. W swoich pierwszych publikacjach potępiał gallikanizm, 
zwalczał politykę religijną Napoleona, opowiadał się po stronie prymatu 
papieskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1816 r. Pod koniec lat 
dwudziestych zaczął formułować zasady katolicyzmu liberalnego. Postu-
lował m. in. modernizację katolickiego nauczania i wychowania oraz 
działalności intelektualnej katolików świeckich, a także rozdział Kościoła 
od Państwa, wolność prasy i sumienia. Katolicyzm miał według niego sta-
nąć na czele ruchu walczącego o polityczną i ekonomiczną reformę. Za-
łożył pismo L’Avenir (1830). Obrońca biednych i wyzyskiwanych w imię 
chrześcijaństwa. Jego program został potępiony przez Grzegorza XVI.  
W roku 1836 zerwał z Kościołem. Znajomy Bogdana Jańskiego. 
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dni. Dowiaduję się później, że już wyjechała spieszy więc bardzo, 
ale nie dziw, bo córka jej bardzo chora. Lękam się, żeby jej wpły-
wy rosyjskie na nowo się nie rozpoczęły w Rzymie ze szkodą Ko-
ścioła naszego. Niech Pan Bóg łaskawy temu rad, nie wiem, co my 
byśmy mogli uczynić w tym względzie.  
 Liścik przyłączony do Marchettego proszę oddaj. 

 Och, bracia najmilsi jak Was polecam Bogu i Panu Naszemu 
Jezusowi Chrystusowi, aby Was wszystkich swoją łaską napełnił, 
dał nam wyzuć się z siebie samych i napełnił nas Swoim życiem, 
aby się Jego wola święta doskonale w nas działa. Matka Najświę-
tsza, Matka miłosierdzia i zlitowania, która cała jest litością i do-
brocią, niech nam wyprosi i zleje na nas te wszystkie łaski grunto-
wne, które człowieka z gruntu przemieniają, ze starego na nowego,  
z Adama na Chrystusa, abyśmy byli nowym stworzeniem, w któ-
rym by nie było kwasu zepsucia i zgnilizny starości, ale sama czy-
stość i sprawiedliwość nowości – sama cichość, pokora, mieszkanie 
w swej nicości, ufność w Bogu zupełna, miłość gorąca i głęboka  
i to wypływające z niej pełnienie woli Bożej ze wszelką ochotą  
i dobrą wolą.  

 Tylko nie stawmy przeszkód, nie przywiązujmy się do na-
szych mniemań, upodobań, chętek, to nieszczęśliwe przywiązanie 
do tych głupstw trzyma niektórych ludzi przez całe życie u wrót 
świętości i wejść nie pozwala, usuńmy tę przeszkodę, a Pan Bóg 
sam wszystkiego w nas dokona. P.[anie] Boże daj nam to poznać  
i wykonać. Całuję Was najczulej, najserdeczniej w miłości Pana 
Jezusa i Jego Matki Najświętszej.  
        Wasz na zawsze w Chrystusie,  

           ks. Piotr 
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6. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 409) 
 

Loreto, 15 lipca 1842. 
 
  Moi najdrożsi w Chrystusie bracia, opuściłem Rzym w so-
botę wieczorem 930 t. m. przyjechałem zaś do Loreto w nocy z 11 
na 12ty o 3ciej zmordowany nieco podróżą, a szczególniej bezsenno-
ścią. Wypocząwszy kilka godzin miałem tegoż samego ranka około 
11tej mszę świętą nella Casa Santa, gdzie i Was szczególniej Bogu 
poleciłem za przyczyną Matki Najświętszej.  

 Byłem wolny dopiero około godziny pierwszej, korzystając 
więc z tych godzin południowych, w których nikogo widzieć nie 
można, wróciłem do gospody i napisałem list o trzech takich jak ta 
stronicach do ks. Parmentier w odpowiedzi na jego, stosując się do 
jego wysłowień. Proszę go, aby do Warszawy jechał czym prędzej  
i o towarzyszach myślał co by za nim zdążyć tam mogli, wynurzam 
mu chęć widzenia się z nim, pozwoliłem sobie mówić od serca  
i z wylaniem się, proszę nareszcie o odpowiedź do Mnichowa, czy-
li Monachium. 

  Po napisaniu tego listu wyszedłem około 4 i widziałem się 
naprzód z O. Hermes, penitencjarzem niemieckim, którego mi pni 
Kimska poleciła pozdrowić, potem poszedłem do OO. JJ. [Jezui-
tów], aby oddać rektorowi list jakim mnie O. Generał opatrzył. 
Miałem zamiar spędzić tu kilka dni na rekolekcjach, więc go o to 
prosiłem. Rektora nie było w domu i miasteczku, kazałem więc 
zwołać O. Doboszyńskiego i z tymeśmy tedy rozmówili się dość 
długo.  

 Wieczorem wróciłem, widziałem rektora, byłem przyjęty, 
alem dopiero nazajutrz z rana po mszy św. także nella Santa Casa 
wniósł się tutaj i oto trzeci dzień tu przebywam zajęty częścią me-
dytacjami, częścią rozmowami z O. Doboszyńskim, który mi do 
pięciu godzin na dzień zabiera, a raz to się zasiedział niemal do 
11tej. Co też my z nim nie mówimy. Zacny to i święty człowiek, 
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dobry Polak i przy tym uczony filozof i teolog. 14 lat uczył filo-
zofii, od 4 uczy teologii a od 3ch przy teologii prawa kanonicznego. 
Na małym tylko polu pracuje, ma 3 uczniów! Tak Pan Bóg chciał, 
abyśmy się z nim tak blisko poznali i aby mi trochę przeszkadzał, 
święta wola Boża wszystko się to na lepsze obróci. 
  Dzisiaj znowu miałem mszę świętą w Casa Santa, tylko mu-
siałem aplikować, alem uczynił to gratis.  
 Jutro Najśw. Panny Szkaplerznej, sobota, po Mszy św. ru-
szam znowu tak jak z Rzymu pod opieką naszej dobrej Najświęt-
szej Matki w dalszą podróż, wyjechawszy o 4 po południu, o Ave 
Maria zapewne już będę w Anconie w niedzielę o 5, jeśli da Pan 
Bóg wsiądę na statek i w poniedziałek około południa stanę w Trie-
ście. Tam zobaczę się ze Stanisławem Romerem bratem naszego 
Feliksa, może z dzień zabawię i potem do Wenecji i dalej.  

 Jeżeli tylko Pan Bóg szczęśliwie drodze pobłogosławi, przed 
lm lub około 1go spodziewam się stanąć w Mnichowie. Tam od Was 
listu oczekuję i zapewne co doniesiecie o pozwoleniu Arcybisku-
pa19, bo lubo mnie na wszelki przypadek owo powiedzenie ks. Bu-
queta, że nie potrzeba trochę zabezpiecza, wolałbym jednak, żeby 
rzeczy jasno stały, chyba że ks. Buq.[uet] znowu powie, że nie po-
trzeba.  

 W tej chwili O. Doboszyński, który mi to pisanie przerwał 
opowiedział rzecz, która warta, żeby nie była stracona, a jest to 
proroctwo. Niejaki O. Liniewicz, który umarł dwa lata temu w Gal-
loro w wieku 70 letnim na niejakiś czas przed wypędzeniem Jezu-
itów z Rosji miał następne widzenie we śnie, czyli sen będąc je-
szcze w Połocku. Zdało mu się, że stoi na placu przed kościołem 
tamtejszym jezuickim, wtem zajeżdżają wozy, jezuici wychodzą  
i siadają na nie, i jadą w świat. Jedzie i on za nimi, aż zatrzymują 

__________ 
19  Arcybiskupem Paryża w latach 1840-1848 był DENIS AUGUSTE D'AFFRE, 

zwolennik umiarkowanego gallikanizmu, reformator wydziału teologi-
cznego na Sorbonie. 
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się wszyscy pod Karpatami. Tam długo, długo siedzą. Wydawali 
mu się Jezuici jako tlejący ogień. Aż tu potem z nagła Anglia, 
Francja, Turcja i zdaje się coś niemieckiego zaczynają bić Moska-
la, biją i pędzą do Wołgi. Tam mu naznaczają granice. Polacy z bo-
ku, a nawet z tyłu są całego tego ruchu.  
 Ale widząc, że Moskal pobity zbierają się ogłaszając się 
niepodległymi, inne państwa im to przyznają i (co Was zapewne 
zastanowi jak mnie zastanowiło w tym widzeniu Ojca Jezuity) 
ogłaszają Rzeczpospolitą według najszczerszych dawnych polskich 
zasad, dodając tylko do nich porządek, a ten budują na religii 
katolickiej, którą ogłaszają za wyłączną politycznie. Chwałę Pana 
Boga opatrują wszelkimi środkami, i sprowadzają OO. Jezuitów,  
a sprowadziwszy oddają im Połock.  
 Widział jeszcze ten O. Liniewicz w owym śnie, po osadzeniu 
już OO. JJ. w Połocku, jak do nich tam zajechał jakiś bogaty Mo-
skal, po ludzku przyjęty i oprowadzony obaczył grób wieleb.[nego] 
Bobol [i] i usłyszał jego historię pytał się więc, cóż wam potrzeba 
do kanonizacji, kiedy powiadacie, że wszystkie już procesa skoń-
czone? Pieniędzy na obchód solenny w Rzymie odpowiedzieli 
Ojcowie. Ile? I wyliczył im całą sumę. Na tym owo widzenie we 
śnie skończyło się. 

  16 lipca N.[ajświętszej] P.[anny] Szkaplerzowej. Dziś znowu 
miałem mszę świętą w Santa Casa po raz ostatni, bo po obiedzie 
wyjeżdżam już weturyna zgodziłem. Moi najdrożsi bracia żegnam 
Was tedy z tego miejsca świętego i z Włoch już zapewne do Was 
pisać nie będę. Jeśli da Pan Bóg, to aż z Mnichowa. Ale Was stąd,  
z tego miejsca pokoju i łaski oddaję tysiąckrotnie łasce Bożej  
i niech pokój Jego z Wami mieszka.  
 Moi najdrożsi, moi najmilsi zachowajcie się w pokoju, mimo 
roz1icznych zatrudnień Waszych nie opuszczajcie modlitwy, niech 
ona idzie przede wszystkim, bo w niej moc i pokój Bóg daje, a tego 
Wam tak potrzeba śród tych burz i napadów, jakie macie do prze-
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trzymania. W cierpliwości waszej posiadać będziecie dusze wasze 
mówi nam Pan.  

 Pisałem do Was w ostatnim liście moje zdanie o Waszym sta-
nowisku w Paryżu, trwam w nim zawsze. Wiecie powody, dla któ-
rych nie zdecydowałem się jechać na Paryż, czyli raczej do Paryża; 
najważniejszy z nich był, że tak O. Villefort20 powiedział dziwiłem 
się nawet, że miał tak pewne i mocne zdanie w tej mierze, kiedym 
mu nic prawie nie mówił na korzyść poznańskiego, a prawie 
wszystko Twoje, coś o potrzebach paryskich napisał wyłożyłem. 
Widać, że taka była wola Boża, niechże się dzieje!  

 Pisałem do Was kilka słów przez De la Bouillerie o stypen-
diach za msze. Zdaje mi się ta rzecz dosyć ważna. Zresztą z Deże-
netem rozmówiłem się i o naszym stanie comunitatis, dosyć krótko, 
ile było potrzeba on pochwalił dodając, że nie będzie trudno porzą-
dek utrzymać w domku złożonym z trzech osób. Napomknąłem mu 
o tym, że chcemy nająć mieszkanie, gdzie by było 4 – 5 izb więcej 
na exercycje [ćwiczenia duchowne] dla nowo nawróconych w celu 
ich utwierdzenia, myśl pochwalił, zachęcił, ubolewał tylko, że to 
drogo przyjdzie. Nadzieja w Bogu. Tę myśl zresztą i O. Villefort 
bardzo pochwala. 
  Moi drodzy, jak tu w Loreto starałem się w nędzy mojej upo-
karzać na wzór słowa Bożego tak wyniszczonego, kiedy się Ciałem 
stało. Mieszkajmy w naszej nędzy i pokorze, w nicości i nikcze-
mności naszej, ale razem ufajmy mocno, ufajmy zupełnie w Bogu 
Naszym i Zbawicielu, który nas nie zawiedzie i niewymowną miło-
ścią łączmy się i jedno bądźmy, duchem jednym z tym miłosie-
rnym i dobrym Panem Naszym Jezusem, który niech będzie jedy-
nym przedmiotem myśli naszych, uczuć wszystkich i czynności 
naszych.  
__________ 
20  PHILLIP DE VILLEFORT (1799 - ?) – ksiądz, jezuita; wstąpił do zakonu  

w 1821r.  W latach czterdziestych był zastępcą sekretarza w Kurii Gene-
ralnej Jezuitów w Rzymie; spowiednik Collegium Germanicum; kiero-
wnik duchowy pierwszych zmartwychwstańców.  
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 O moi drodzy, najdrożsi bracia, jak Was w Nim kocham, jak 
się za Was gorąco i szczerze do niego modlę, jak Go proszę, aby-
śmy wszyscy razem na wieki jedno w Nim byli we wszelkiej do-
skonałości i świętości tutaj, tam zaś chwale. 
           Wasz na wieki w Chrystusie 
                Piotr 
 
 

7. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1317) 
 

Wenecja, 26 lip.[ca] 1842. Wtorek. 
 
 Moi najdrożsi bracia 18go z Ancony ruszywszy statkiem pa-
rowym stanąłem nazajutrz z rana w Trieście, gdzie miałem szczę-
ście mieć zaraz mszę w kościele pojezuickim.  

 Potem spojrzałem na miasto i jakieś wrażenie przeciwne mną 
ogarnęło, okrętów kilkaset w porcie, kilkanaście statków parowych, 
kupcy sami i sklepy i magazyny, dwa budynki czy trzy większe od 
innych i dlatego tylko zwracające uwagę, a te budynki giełda, teatr 
i hotel Xcia Meternicha w kupie stojące, potem na 60.000 ludności 
dwa tylko większe kościoły (parafialne, bo dwie też tylko parafie)  
i trzy czy cztery mniejszych wszystkiego!  

 Znalazłem za to dwóch ludzi, brata naszego Feliksa bardzo 
pięknych przymiotów młodzieńca i Wicegubernatora prowincji 
triesteńskiej, hrab. O’Donnel człowieka bardzo znakomitego, z któ-
rym zupełnym przypadkiem zawarłem znajomość. Pan Bóg tak 
zdarzył, że stała się serdeczną, może też wchodzi w jakie widoki 
Jego.  

 Zabawiłem cały 20 lipca w Trieście, a 21 wieczorem statkiem 
parowym ruszyłem do Wenecji, gdzie nazajutrz 22o  zamiast o 6  
z rana stanęliśmy po południu, bo morze było rozkołysane. Nie 
chorowałem jednak ani w jednym, ani w drugim przejeździe. Tu 
poznałem młodego malarza polskiego nazwiskiem Leopold Nowo-
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tny21 z famili czeskiej, może przyjedzie do Rzymu za kilka mie-
sięcy, przyjmijcie go jak brata. Ma on ledwie 22 lat, skromny, do-
bry, pobożny na bardzo dobrej drodze, tylko go trzeba prowadzić 
trochę serdecznie i po bratersku, nie żeby był słaby w religii, 
owszem bardzo jest dzięki Bogu umocniony, ale żeby do większej 
przyszedł doskonałości. Trzeba go zapoznać z Overbekiem.  

 Byłem parę razy u Pani Gościmskiej, która tu ciągle bawi, jej 
adres, jeżeli chcesz do niej pisać kochany Józefie jest San Giovanni 
Laterano, casa Zudenigo. Bardzo się wstydzi, że liścik tu przyłą-
czony tak późno odsyła, ale go była zatraciła, a potem długa i nie-
bezpieczna choroba jej córki o wszystkim jej kazała zapomnieć. 
Ma tu z sobą troje dzieci, mieszka pięknie za małe pieniądze, to ją 
w Wenecji trzyma. Wenecja bowiem, jest to wielka i bogata familia 
zrujnowana, dawna ona najbogatsza na świecie szlachta dziś le-
dwie, że nie o żebraczym chlebie żyje, najpiękniejsze pałace stoją  
z wybitymi oknami, bo nie ma za co ich wstawić, złoto z najwię-
kszą biedą przychodzi zmieniać, bo nie ma czym reszty ci wydać 
tyle i to często w pierwszych sklepach lub kawiarniach. Jednym 
słowem tu można powiedzieć sic transit gloria mundi [tak przemija 
chwała świata].  
 Proszę najczulej pozdrowić Państwo Szym.[anowskich] będę 
pisał, pamiętałem o nich w Loreto, toż i o Carales i o Cheruelu, 
których najserdeczniej ściskam.  

 Wyjeżdżam za parę godzin, a jeszcze obiadu nie jadłem i re-
wizji rzeczy nie przebyłem.  

__________ 
21  LEOPOLD NOWOTNY, (1818-1870) – malarstwa uczył się w Wiedniu, 

Wenecji i Rzymie; uczeń J. Overbecka; poświęcił się wyłącznie tematyce 
religijnej. Programowo nawiązywał do dzieł malarzy włoskich XIV i XV 
w.; jego obrazy cieszyły się wielkim powodzeniem. Miał bliski kontakt 
m.in. ze zmartwychwstańcami, C. K. Norwidem, Z. Krasińskim. 

 



 

 23 

 Żegnam więc Was najczulej, najserdeczniej w miłości Chry-
stusa Pana, którego kochajmy nad wszystko i w którego miłości 
bądźmy jedno na wieki. 
              Wasz w Nim 
                Piotr 
 
 

8. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1318) 
 

Innsbruck, 2 sierpnia 1842. 
 
 Najdrożsi moi w Chrystusie bracia, z Wenecji wyjechawszy 
dziś tydzień temu, t. j. we wtorek tak wyrachowałem, że miałem  
w piątek z rana widzieć l’Adolorata di Capriano22. Tymczasem 
przez winę konduktora stanąwszy w Veronie (gdzie godzinę wszys-
tkiego zatrzymują się) nie nająłem powozu do Trydentu, godzina 
bowiem upłynęła już była, kiedy się spostrzegłem, że to inny dy-
liżans itd. Musiałem więc tam 24 godzin zabawić.  
 W Trydencie byłem u biskupa23 na obiedzie, zacny to czło-
wiek i pasterz, w sobotę więc dopiero wyjechawszy na osiołku  
z rana z Neumarkt (najbliższej stacji pocztowej) przebyłem wyso-
kie Alpy i po potokach i lasach i nad przepaściami cztery godziny 
jadąc, stanąłem z moim chłopaczkiem przewodnikiem u wrót mia-
steczka. Zaraz też pierwszy, czy drugi dom jest ten, w którym leży 
ta Bogu miła osoba. Weszliśmy na ganeczek w kształcie korytarza 
przysłoniony długim wystającym dachem tyrolskim zasłoną na 
deszcze i śniegi, a co tylko nań wstąpiliśmy mój przewodniczek 
zdjął zaraz swoją szlafmycę. I ja też czapkę. Ale drzwi były za-
mknięte. Zastukaliśmy, nikt się nie odezwał. Tylko jęki Dominiki 
dawały znać, że ona tam sama jedna z Bogiem i krzyżem swoim. 
__________ 
22  DOMINIKA – włoska mistyczka z Capriano. 
23  Biskupem Trydentu był w latach 1834-1860 JAN NEPOMUCEN VON 

TSCHIDERER VON GLEIFUEIM (1777-1860). 
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Mój chłopiec gdzieś poleciał i wnet wrócił z odpowiedzią, że za pół 
godziny wrócą z kluczem ludzie.  

 Czekam więc pod drzwiami, deszcz zimny, który oszczędził 
nas przez całą drogę dopiero padać zaczął, ale byliśmy pod da-
chem. Przyszła też jakaś rodzina cała, matka, dorostki i małe dzie-
ci, wszystko to pięknie uklękło i zaczęło pod drzwiami odmawiać 
pięć Pater, Ave i Gloria do pięciu ran Chrystusowych, a tak ich 
twarze były proste, skromne, pobożne, że prawdziwie rozrzewnia-
ły.  
 Nadeszła w końcu jakaś młoda kobieta, krewna zapewne 
chorej i drzwi otworzyła, wiele ludzi weszło. Krew okrywała pra-
wie całą twarz zbolałej, która ciągle jęczała z zamkniętymi oczyma 
na nikogo nie uważając, jakby nie było nikogo. Ubożuchno w izbie 
i łóżko ubogie bardzo. Ręce załamane i do góry na piersiach stojące 
trzęsły się ciągle od boleści, a na nich wielkości guzika (pół cala 
średnicy) krwawe zarośle od dołu narwane z ciała, z wierzchu, 
jakby przypieczętowane krwią sczerniałą. Krew na twarzy rzecz 
dziwna, chociaż chora na wznak leży, bieg swój obróciła od skroni 
pod oczy, jak u głowy podniesionej i naprzód nachylonej. Uklą-
kłem i pomodliwszy się kilka minut, kiedy inni wyszli, zbliżyłem 
się i prosiłem o modlitwę za nas wszystkich i za siebie. Wtenczas 
podniosła oczy i obróciła na mówiącego, był to wzrok powiedział-
bym z tamtego świata, taki dobry, a co szczególnego nic w nim nie 
było znać cierpienia. Nic nie powiedziała, ale nie potrzebowała też, 
bo już wszystko swym wzrokiem powiedziała była.  

 Nazajutrz byłem już w Bolzen (Bolzano), gdzie miałem bi-
lecik od Guido G. do barona Giovanelli. Starego nie było w mie-
ście, ale dwóch synów znalazłem z tych jeden (świecki, bo drugi 
ksiądz) pobieracz podatków, właśnie wyjeżdżał do Kaltern 
(Caldaro) za sprawami. Pan Bóg tak zrządził, bo bez niego nigdy 
bym nie widział Merl.  

 Siedliśmy do wózka i po trzech godzinach już byliśmy  
u dziekana Kalternskiego, który nam na przyjęcie pokazuje nowe 
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pismo od biskupiego urzędu, aby nikogo nie puszczać do Panny 
Merl24 bez wyraźnego na piśmie pozwolenia od Biskupa. Mnie zaś 
takiego biskup nie dał mimo całej swej grzeczności.  
 Giovanelli jednak są [to] krewni Panny Merl i mają raz na 
zawsze pozwolenie. Poczciwy więc dziekan powiada do mego 
towarzysza, abyśmy poszli do Ojca Kapistrana (spowiednika) i że 
już on mimo srogości swojej nie odmówi, ażeby przy panu Baronie 
wszedł i jego przyjaciel. Tak się też i stało, chociaż kochany  
O. Kapistran, franciszkanin, poskrobał się trochę w głowę, kiedy 
wszedłem do izby Marii Merl klęczała na łóżku w zachwyceniu, 
wrażenie nie do opisania, cała postawa wyraz szczególnie twarzy. 
Ja znowu ukląkłem przy stoliku o parę kroków od łóżka. W parę 
minut uderza mnie po ramieniu kochany Ojciec, podnoszę się  
i zdziwiony trochę zostaję widząc Marię leżącą na łóżku, kiedy 
jednak tak blisko będąc żadnego szelestu nie słyszałem jak się 
kładła. Zupełnie co innego od Dominiki. Proszę ją, aby się modliła 
za nas wszystkich i za mnie. Zaczęła kiwać głową (bo nigdy nie 
mówi) i śmiać się, wesolutka, żywa, chociaż ręce zawsze na piersi 
na krzyż złączone.  

 Wtem, kiedy ona tak głową wesoło kiwa Ojciec Kapistran 
poważnie biorąc mnie za rękę mówi, żeby się za nich modlić, więc 
ja także przykiwnąłem. Proszę o obrazki, ona znowu głową poka-
zuje komodę naprzeciw, czyli raczej ołtarz podobnie urządzony, 
śmiejąc się bierze pakiet obrazków i długo szuka. Więc i ja się tro-
chę śmiać zacząłem. Daje mi nareszcie aż cztery. Pierwszy: krzyż, 
drugi: serce Pana Jezusa, trzeci: serce Najś.[więtszej] Panny, 
czwarty: Pan Jezus z chlebem i winem w ręku, czyli raczej Ciałem 
i Krwią Swoją. Trzeba było widzieć, jak to mile i śmiejąc się 
podała. Wyszedł O. Kap.[istran] z dziekanem, bo mieli coś z sobą 
do mówienia. Aż wtem ona wpada znowu w zachwycenie chociaż 

__________ 
24  MARIA MERL – włoska mistyczka z Kaltern (Caldaro). 
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leżąc, twarz przybiera wyraz cierpiący, ale łagodny, słodki, oczy 
otworzone i do góry na jakiś przedmiot niewidoczny obrócone.  

 Chwila była dobra do obejrzenia ran, które zwykle z wielką 
umiejętnością ukrywa. Są to tylko rysy czerwone długości pół cala. 
Był czas do obejrzenia izby. U nóg łóżka ołtarz z obrazem Pana 
Jezusa ładnie namalowanym. Ołtarz przyzwoity i dosyć bogaty,  
w izbie czysto wszystko i raczej przyzwoicie niż ubogo. Ona sama 
ma na sobie koszulę z koronkami i kaftaniczek biały bardzo ochę-
dożny. Łóżko skromne. Za ścianą łóżka kaplica klasztoru z Naj-
ś.[więtszym] Sakr.[amentem], do którego u nóg łóżka na prawo 
ołtarza okienka. Z drugiej strony izby gołębniczek z gołębiami, 
bawi się nimi kiedy raz w tygodniu nie wpada w zachwycenie. Tę 
część klasztoru, w której mieszka ona sama kazała przebudować.  
 Po dobrym kwadransie wszedł O. Kapistran, ona przyszła do 
siebie znowu wesoła i miła, prosiłem ją, żeby się za Polskę modliła, 
pokiwała; pożegnanie, żegnała wszystkich głową, pierwsze zdaje 
mi się i ostatnie dostało mi się pielgrzymowi. 
 Czytałem dziś tu w Innsbrucku u OO. JJ.[Jezuitów], u któ-
rych cały dzień przepędziłem i byłem na mszy, na obiedzie i na 
wieczerzy, odezwę Ojca Św. Pocieszyła mnie bardzo, chociaż  
z drugiej strony zdawałoby mi się, że trzeba by było coś powie-
dzieć o małżeństwach mieszanych i kilka słów do biskupów i księ-
ży, żeby swój obowiązek pełnili. Ale dzięki Panu Bogu za to. 
Chciałbym bardzo mieć pismo Sekretariatu, gdybyście mieli eg-
zemplarz to go vous bande poślijcie natychmiast do Munich, a od 
dziś za dni 15 bym go miał, proszę Was bardzo o to, poczta idzie 
dni 8, a myślę tam zabawić do 18, lub 19.  

 Polecam Was najczulej Panu Bogu co dzień i prawie, co 
chwila. Łaska Jego z Wami i pokój i błogosławieństwo. 

            Wasz w Panu Jezusie, 
               Piotr 
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9. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 410) 
 

Mnichów (M[ü]nchen), 5 sierp.[nia]1842. 
 

  Dziś z rana przybyłem do Mnichowa, miałem mszę świętą  
w Notre Dame (zur unsern lieben Frau) i dziwnym zrządzeniem 
znalazł się na mojej Mszy Aleksander (Mejerowicz)25, który zaraz 
podszedł do zakrystii. Dobrze jest bardzo, ale potem o tym. Listy 
Wasze natychmiast z poczty odebrałem najdrożsi moi i najmilsi  
w Chrystusie bracia, pocieszyły mnie i zasmuciły na przemian. Ale 
wszystko w serce Pana Jezusa złożyłem. Owszem, jeśli nas na po-
czątku ciernie spotykają, róże będą na końcu. Merl mi dała 4 ob-
razki, ale na wierzchu był obraz Krzyża na samym spodzie Chry-
stusa Pana z chlebem i winem t. j. Ciałem i Krwią Swoją. Ma to, to 
samo znaczenie. Cóż Wam moi drodzy, najdrożsi bracia mam dziś 
napisać, ledwie co przeczytałem Wasze listy i list Montalemberta26, 

__________ 
25  ALEKSANDER MEJEROWICZ – kandydat do Zgromadzenia, nie ukończył 

nowicjatu. Osoba bliżej nie zidentyfikowana. 
26  CHARLES DE MONTALEMBERT (1810-1870) – francuski publicysta, dzia-

łacz katolicki, mąż stanu, par Francji (1835-48); jeden z najbliższych 
współpracowników ks. Lamennais, pod którego duchowym patronatem 
Montalembert oraz księża Gerbet i Lacordaire redagowali wspólnie od 
sierpnia 1830 do listopada 1831 dziennik „L'Avenir”; ich działalność 
przyczyniła się do powstania ruchu menezjańskiego, prezentującego ka-
tolicyzm liberalny. Gdy papież Grzegorz XVI potępił katolicyzm libe-
ralny, Montalembert odszedł od Lamennais'go, nie przestając jednak 
wierzyć w koegzystencję religii i wolności. Występował w parlamencie 
francuskim w obronie praw religii, Kościoła i Polski. Opublikował wiele 
prac o charakterze politycznym, religijnym i społecznym. Montalembert 
był znany ze swej wielkiej przyjaźni dla Polaków (Adama Mickiewicza, 
Bogdana Jańskiego, Cezarego Platera) i z popierania sprawy polskiej. 
Należał on do Towarzystwa Historyczno-Literackiego. W 1862 r. wraz  
z rodziną odwiedził Wielkopolskę. 
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pisma Towiańskiego27 jeszcze nie czytałem i dziś czasu nie mam,  
a nie chciałbym zwlekać dania Wam wiadomości o sobie zwła-
szcza, że się nawet troszczycie o moje zdrowie. Dziś więc o sobie 
Wam napiszę i o moich wizytach po Tyrolu, za parę dni, to jest za 
jakieś 5 – 6 reszty dokonam. Jak Pan Bóg pozwoli, byłoby dobrze, 
gdyby Jaś tymczasem przyjechał, bo bym się z nim mógł rozmó-
wić, ale mniejsza o to będzie jak Pan Bóg zrządzi. 
  Otóż z Ankony przybyłem do Triestu 19 p. m., tam parę dni 
zabawiłem z powodu brata naszego Feliksa, który bardzo dobry  
i niepospolity jest młodzieniec, potem tam poznałem [się] z Vice-
gubernatorem prowincji hrabią O’Donnel, człowiekiem prawdziwie 
znakomitym i bardzo dobrym chrześcijaninem – zresztą miasto 
nudne i przykre dla serca. Znajomości te były najszczersze i zu-
pełnie chrześcijańskie, może Pan Bóg co z tego wyciągnie. W We-
necji 4 dni zabawiłem, poznałem się z Nowotnym, malarzem, mło-
dym, a bardzo zajmującym człowiekiem, pełnym cnoty, religii, do-
brych uczuć i talentu. Przepędzaliśmy dnie całe od mszy, aż do 
wieczornej przechadzki, oprowadził mnie po wszystkich dawnych  
i nowych mistrzach szkoły weneckiej, okazywał mi wiele przy-
wiązania. Namówiłem go, aby jechał do Rzymu było to zresztą je-
go żądanie. Widziałem się też z Panią Gościmską, która tam ciągle 
gości od 1 1/2 roku.  
 Czwartego dnia już nic nie miałem do czynienia, zatrzyma-
łem się jednak dla napisania listów do Triestu (jak przyrzekłem)  
i do Rzymu, odkładając do Was do Monachium. Zresztą miałem 
być w piątek u Dominiki w Capriano, a był czas po temu. 
__________ 
27  ANDRZEJ TOWIAŃSKI (1799-1878) – reformator religijny i społeczny. 

Poglądy swoje głosił we Francji i Szwajcarii. Stworzył tzw. Koło Sprawy 
Bożej od jego nazwiska nazywane także Towiańszczyzną. Głosił rozpo-
częcie wyższej epoki chrześcijaństwa i mesjanistyczną w niej rolę Sło-
wiańszczyzny. Jego nauki wywarły wpływ m. in.  na Adama Mickiewicza 
i innych znanych emigrantów. Od 1843 r. zmartwychwstańcy zwalczali 
poglądy Towiańskiego zawarte przede wszystkim w Biesiadzie. 
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 Tymczasem w tym właśnie inaczej się stało, przez winę kon-
duktora, na którego się opuściłem w zmianie powozów, co ma 
miejsce w Weronie, musiałem w tym mieście 24 godzin zabawić. 
Poznałem nieco wprawdzie wielkie i piękne miasto, o którym ni-
gdy nie myślałem, aby takim było, ale u Dominiki byłem dopiero  
w sobotą. Po dość trudnej czterogodzinnej przeprawie na osiołku 
przez jedną wysoką Alpę stanąłem u drzwi tej błogosławionej od 
Boga osoby. Drzwi były zamknięte i na stukanie nikt nie odpowie-
dział, ale jęki Dominiki wyraźnie było słychać; całe takie w jękach 
życie dla miłości Boga!  

 Po pół godziny przyszła z pola zapewne młoda kobieta  
i drzwi czekającym otworzyła, było kilka osób z okolicy. Na wznak 
leżała chora, krew grubo w strumieniach zamarzłych okrywała nie-
mal twarz całą i co dziwnego, mimo takie[go] położenia chorej, 
bieg swój obróciła od skroni na policzki pod oczyma. Ręce na 
krzyż załamane i do góry nad piersiami stojące trzęsły się ciągle od 
boleści. Widać było najlepiej rany, wielkości guzików pół cala śre-
dnicy z dołu od ciała narwane. Pomodliłem się uklęknąwszy, a jak 
wszyscy wyszli zbliżyłem się prosząc o modlitwą za nami wszy-
stkimi i za sobą. Przestały jęki, obróciła głową, spojrzała na 
mówiącego, a ten wzrok będzie da Pan Bóg zawsze mi się przy-
pominał, taki czysty, taki miły, taki dobry, co zaś dziwnego nic  
w sobie nie noszący cierpienia. (Zwykle ma zamknięte oczy). Była 
w tym wzroku i odpowiedź na prośbę. Nazajutrz w sobotę widzia-
łem Merl zupełnie zrządzeniem Bożym, bo kiedy byłem w Try-
dencie u biskupa, wprawdzie zaprosił mnie na obiad i nadzwyczaj 
był przyjacielski i uprzejmy, ale pozwolenia na piśmie mi nie dał, 
jakoś to obrócił.  
 Przyjeżdżam do Bolzen, udaję się do młodego barona Giova-
nelli (bo stary był na wsi, t. j. na Alpie), do tego domu miałem list 
od Guido G. On mi zaś mówi, że bez pozwolenia nie można 
widzieć. Jednakże ofiaruje mi jechać z sobą do Caldaro, gdzie wła-
śnie jechał za interesami jest bowiem pobieraczem podatków, mło-
dy, dobry i godny chrześcijanin, jak i cały dom jego. Jakie zda-
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rzenie. Prócz tego jest ten w pokrewieństwie z Merl i wyjęty od za-
kazu. Przyjeżdżamy, dziekan nam pokazuje pismo od urzędu bi-
skupiego świeże zupełnie na nowo zakazujące, „ale dla pana Baro-
na itd.” dodaje.  

 Idziemy razem do Ojca Kapistrana, fran.a spowiednika, do 
którego dziekan „od Pana Barona nie można odłączać jego przyja-
ciela”. Ten się w głowę poskrobał, ale obrócił się w dobrą stroną  
i idziemy.  

 Kiedy wszedłem do izby jej była w zachwyceniu, klęczała na 
łóżku wiecie w jakiej postawie, ale wrażenie zupełnie inne widząc 
to własnymi oczyma. Ukląkłem, wtem trąca mnie po chwili O. Ka-
p.[istran] wstaję, ona już leży na łóżku, przytomna, nie wiem jak 
bez szelestu to uczyniła, musi być bardzo lekka o dwa kroki byłem 
od łóżka. Proszę ją tedy o modlitwy za nami, za sobą, ona zaczyna 
kiwać głową (bo, nie mówi) śmiać się, wesoła, dobra, miła, powie-
działbym żywa. Proszę o obrazek, skinęła głową tam, gdzie leżały, 
szuka, szuka, aż i ja śmiać się zacząłem i daje mi 4, dwa powyższe, 
a pośrodku serce Pana Jezusa i Panny Maryi.  
 Byłem z pół godziny, wpadła przez ten czas znowu w za-
chwycenie, kiedy wyszedł O. Kap.[istran] wtenczas obejrzałem jej 
rany, są to czerwone rysy długości pół cala. Wróciła potem, jak 
przyszedł[em] do siebie prosiłem za Polskę, znowu kiwała głową, 
ale jakoś wolniej. Nareszcie pożegnanie, wszystkim się znowu 
uśmiechała i kiwała głową pierwsze zdaje mi się i ostatnie dostało 
się pielgrzymowi. 

  Nazajutrz byłem dzień cały na wsi u starego. Wielkiej to wa-
gi ludzie w Tyrolu. Pozawczoraj dzień cały w Innsbruck u Jezuitów 
przepędziłem, msze miałem i jadłem u nich. O. Lange rektor do-
skonale po polsku [mówi]. A wczoraj cały dzień jechałem i noc.  

 Dzięki Bogu zdrów zupełnie jestem. Od Wenecji już ustała 
choroba, na teraz przynajmniej zupełnie. Potem będzie jak się Panu 
Bogu spodoba. Godlewski zostanie w Rzymie według zdania Ter-
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leckiego będzie na mniejszy kurs chodził i to tak.... Potem z Vika-
riatem niewielka sprawa. Cóż kiedy nie można inaczej.  

 Ściskam Was najuprzejmiej, najserdeczniej, najczulej w mi-
łości Pana Jezusa. Odwagi i pokoju i ufności w Bogu. 

            Wasz w Chrystusie na zawsze 
               Piotr 

 Nb. Jeszcze tu nikogo nie widziałem, a mam mnóstwo ludzi 
do widzenia. 
 
 

10. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 1286) 
 

Mnichów (München), 9 sierpnia 1842. 
 
 Najdrożsi moi i najmilsi w Chrystusie Bracia, 
 Na wiele rzeczy mam Wam odpisać i proszę Pana Boga, żeby 
to dobrze poszło, bo dotychczas niewiele mam czasu. Chociaż mi-
mo to pismo Towiańskiego uważnie przeczytałem i potem kilka 
razy jeszcze przejrzałem szczegóły i zdaje mi się być dosyć ja-
snym, co do swojej zasadniczej sprzeczności z nauką Kościoła.  
 Nie ma wątpliwości ani na chwilę, że zdania i widzenia To-
wiańskiego są z gruntu przeciwne dogmatom katolickim i niszczą 
katolicyzm, owszem, niszczą wszelki Chrystianizm w najdalszym 
znaczeniu tego wyrazu. By się jasno i dobitnie o tym przekonać, 
dam Wam tablicę porównawczą dogmatów katolickich i uwidzeń 
Towiańskiego. 
 By się łatwiej znaleźć w piśmie Towiańskiego, podzieliłem je 
na pewną liczbę rozdziałów, następująco: 1y zaczyna się z po-
czątkiem i kończy się na wyrazach: „czerpać będziemy”, 2i zaczyna 
się od: „Wyobraźmy”, 3 od: „Kiedy dziś znowu”, 4 od: „Człowiek 
ma wolę”, 5: „Po wstrząśnieniu ogólnym”, 6: „Zakony wszystkie 
przyszłe”, 7: „Kiedyśmy więc otrzymali”, 8: „Wiele synów cie-
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mności”, 9: „Władza przy światłej kolumnie”, 10: „Tu Bracia!”, 
11: „W tej najświętszej Konstytucji”, 12: „W ogromie dzieł bo-
skich”. Liczby w porównaniu tym używane oznaczają z jakiego 
rozdziału twierdzenie przytoczone jest wzięte. 

 
Nauka katolicka 

 
1. Naprzód stawi człowieka  
w stanie świętości, podniesienia 
nadprzyrodzonego i szczęścia. 
Potem upadek..  
 

Zdanie Towiańskiego 

 
Naprzód obrabianie z suro-
wego, brudy niższej operacji, 
urabianie duchów niższych – 
z tych kiedyś będzie ostatni 
wyrób. (10) . 

 
 

To jest 
 

– Początkowa doskonałość. 
2. Dalsza niedoskonałość sku-
tkiem zepsucia i grzechu, nazwa-
nego pierworodnym. 

 
 

 
 

3. Skutki grzechu pierworodne-
go: pozbawienie łaski Bożej, stan 
nieprzyjaźni, pozbawienie wolno-
ści nadprzyrodzonej, prócz 

– Początkowa niedoskonałość. 
– Owa niedoskonałość sku-
tkiem przeznaczenia Bożego: 
ziemia jest przeznaczona do 
urabiania niższych duchów -
(10). Nie ma więc żadnego 
grzechu pierworodnego. 
 

Ponieważ nie ma grzechu 
pierw.[orodnego] nie ma i tych 
wszystkich skutków, które są  
w duszy przed Chrztem. Czło-
wiek po prostu jest wolny  
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innych doczesnych. 
 

 
 

 
 

4. od tego stanu śmierci duszy  
i niewoli wykupił nas Chrystus 
Pan Krwią Swoją i śmiercią krzy-
żową. (Krzyżem, który zawsze 
Żydom zgorszenie, a poganom 
głupstwo) . 

 
 

 
 

5. Odkupił nas mocą Swoją wła-
sną, bo miał moc położyć Swą 
duszę za nas i miał moc znowu ją 
wziąć, dlatego właśnie, że jest 
prawdziwym Bogiem, 
 

 
 

 
 

 

w rzeczach nadprzyrodzonych  
i może sobie sprowadzić ko-
lumnę albo światłą, albo cie-
mną (4). Nie potrzeba mu więc 
Chrztu. 
 

Od złego ziemskiego, przema-
gającego na padole niższych 
duchów, wśród ich operacji  
i obrabianie z surowego i nie-
doskonałego, uwolnił w pe-
wnej części J.[ezus] Chrystus 
światłem boskim, nauką, ży-
ciem, przykładem, a nade 
wszystko świętym, boskim 
tchnieniem. (2). 

 – Odkupił nie Swą własną 
mocą, ale sprowadzając świę-
tością swoją światłą kolumnę  
i nią dopiero rozpędzając grube 
ciemności (6), jak każdy inny 
człowiek może to zrobić, we-
dług prawa gatunkowego 
harmonii. (7) . 

 A to dlatego, że nie jest Bo-
giem, ale pierwszym po Bogu 
(12), choć prócz tego jest Oj-
cem ziemi, którego ojcostwo 
jest wielkie i obszerne, (a więc 
niezupełne i jedyne (i jest on 
pniem na wielu globach), cze-
muż już nie na wszystkich? ale 
zapewne na innych są inni tacy 
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i prawdziwym człowiekiem, 

 
 

 
 

 
 

 
którą to tajemnicę nazywamy 
Wcieleniem, 
 

 
a to Wcielenie, podniosło po 
Zmartwychwstaniu ciało ludzkie 
do nieba, w Osobie Chrystusa 
Pana.  
 

Za jego sprawą my też wszyscy 
zmartwychwstaniemy. Dobrzy 
wprawdzie, aby poszli z ciałami 
swymi do nieba. 

ojcowie), aż dopóki to drzewo 
szczególne, (a więc doprawdy 
jest ich więcej), nie przyłączy 
się do drzewa ogólnego mi-
łości, według słów objawienia 
(7). 

J.[ezus] Chrystus jest jak 
wielki obłok (3). Wogóle czło-
wiek jest tu przedstawiany 
wszędzie jako duch, chociaż 
najniższy. Ciało jest coś niepo-
trzebnego, jak powłoka, po-
chwa do złożenia. Niektóre 
duchy, po odbytej pielgrzymce 
ziemskiej, nie mogą już w ża-
dnym sklepieniu  ziemskiem 
przebywać (2). 
 

Że więc z jednej strony Jezus 
Chrystus nie jest Bogiem,  
z drugiej zaś pierwiastek ciała  
w Nim szczególnie jest wątły  
i dawno znikły, nie ma żadne-
go Wcielenia, jak nie było  
i być nie mogło Zmartwych-
wstania, albo Wniebowstą-
pienie w ciele. 
 

Bo duchy wyższe, duchy świę-
te, nie mogą już dla swej wyso-
kości, w żadnym sklepieniu 
ziemskim przebywać i tylko 
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6. Źli zaś, aby z nimi poszli do 
piekła, (lecz ani jedni, ani drudzy 
nie wracają do życia ziemskiego 
na nowo). 

 
 

 
 

 
 

 
7. Tak te nagrody, jak kary są 
wieczne. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

przeciągają dalszą operację  
w stanie ducha (2). 

Pokutujące zaś duchy, te jedne 
tylko wracają do życia ziem-
skiego na nowo (2), metam-
psykoza nowego rodzaju, zape-
wne dlatego mająca miejsce, 
aby te duchy, chcąc, czy nie-
chcąc, urobiły się nareszcie  
i przyszły do stanu świętości, 
albowiem Konstytucja dana 
globowi, poddaje tworzenie się 
i postęp tworów najściślejszej 
kolei (10). 

Tyle wysilenia robi Pan, aby 
westchnienie jedno, jednego 
robaka mógł zyskać (11). 
Kar więc żadnych nie ma, lecz 
są ciągłe wysilenia, operacje.. 
(Tu wynalazca tego układu 
przypuszcza rzecz (11), która 
rodzi sprzeczność nierozwią-
zaną: przypuszcza wolność. 
Przez nią jednak pewna liczba 
duchów może na wieki wieków 
opierać się wszystkim tym ope-
racjom, co wtenczas? 
Naturalnie wieczna kara, jak 
wieczne trwanie w tej samej 
złej woli. Albo więc nie ma 
wolności, albo są wieczne ka-
ry). Następnie mimo wolności 
(a raczej wbrew jej) te szczę-
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8. Rozdzielać je będzie jedyny 
Mesjasz Boży, sędzia żywych  
i umarłych Chrystus Jezus. Który 
po ogólnem zepsuciu ludzi, 
przyjdzie na sąd ostateczny, a po-
tem będzie koniec tego świata. 
 

śliwy koniec wezmą. 

Jak przyjdzie siódmy Mesjasz, 
wskutek coraz większego roz-
palenia miłości Bożej w ser-
cach ludzkich, ziemia niebem 
się stanie (6). Każdy glob temu 
prawu ulega (6). 

 

 

 Rzuciwszy okiem na ten obraz porównawczy zadziwi, jak od 
początku do końca doskonałe jest przeciwieństwo urojeń Towiań-
skiego z nauką chrześciańską. Dopiero teraz rozumiem, jak głę-
boko osądził rzecz tę stary Goerres28, kiedy mu o niej mówiłem, 
powiedział mi to tylko, że jest żydowska. Nie potrzebuję więcej  
o tym mówić, bo zeszlibyśmy do szczegółów mniej znaczących, 
kiedy tu w tym obrazie same grunta i posady Chrześcijaństwa są  
w kwestii.  

 Wspomnę tylko o kielichu, o którym mowa na samym końcu 
tej Biesiady, jak ją nazwał pisarz. Ma to być kielich pierwszy taki  
i takiego nie było dotąd, chociaż przez dziwaczną sprzeczność  
z samym sobą, nazywa to zaraz odnawianiem wieczerzy Pańskiej. 
Co się odnawia, to już było. Chciałem Waszą uwagę na to zwrócić, 
że tu wywraca dogmat Eucharystii, nazywa bowiem wieczerzę 
Pańską spełnienie kielicha toastowego w podniesieniu ducha. Zre-

__________ 
28  JOHANN JOSEPH VON GÖRRES (1776-1848) – publicysta, pisarz, teolog 

świecki, historyk; atakował pruski absolutyzm, przez co musiał uciekać 
do Strasbourga; walczył przeciw upaństwowieniu Kościoła; ultramon-
tanista. Od 1827 prof. literatury i historii powszechnej na uniwersytecie  
w Monachium. W czasie sporu o małżeństwa mieszane (1837) stanął po 
stronie nauczania Kościoła katolickiego.  
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sztą wywrócił już ten dogmat wyżej nie dając nikomu, a tym sa-
mym ani Chrystusowi Panu ciała i krwi po śmierci. Chcę mówić, 
nie przypuszczając Zmartwychwstania. Takich, jak powyżej 
wzmiankowana sprzeczność jest mnóstwo w tym małym pisemku, 
gnieżdżą się one tylko niewidome w napuszonym i ciemnym stylu. 
Nie chciałem tylko być jowialnym, a było obszerne tworzywo do 
żartów. Mógłbym był Was rozśmieszyć moi najdrożsi, ale chcie-
liście ode mnie poważnego zdania. Macie je, wypływa ono samo  
z powyższego przedstawienia.  
 Dodam chyba jedną uwagę, t. j., że jeżeli ten układ pod 
względem religijnym jest żydostwem, pod względem filozoficz-
nym jest pewnego rodzaju Panteizmem, pełnego fantazji, obrazo-
wości, zaludnionego duchami, w którym rozdwojenie (dualizm), 
między dobrem i złem, między światłem i ciemnością jest tylko 
pozorne, w niższych sferach do czasu panujące, ale potem mające 
się ułożyć do pewnej harmonii, do jedności. Postęp także w roz-
wijaniu się tworów i ciągłym ich doskonaleniu, ma za koniec ich 
podniesienie do niewiadomo jakiej doskonałości, a raczej do jed-
ności owej, która w filozofii jedno tylko jestestwo (substancję) 
przypuszcza, a to nie co innego, jak rdzenny panteizm. W tym po-
stępie, który można nazwać nieskończonym (szkoła Leroux), wy-
kłuwają się naprzód twory pod najmniej doskonałą postacią, potem 
ciągle urabiane coraz wyżej stoją i takim to sposobem niedźwiedzia 
(albowiem owo urabianie nie zewnętrznie, lecz wewnątrz i co do 
ducha ma się odbywać) stanął na szczycie górowania w pierwszej 
świata stolicy. 
 Właśnie teraz od Mejerowicza dowiedziałem się szcze-
gółowo [o] przechodzeniu dusz, jakiego talmud naucza, zowie się 
on tam [pismo hebrajskie] (Gilgulim), zupełnie jest ono podobne 
do owego, o którym wyżej była mowa. Dusze pokutujące wracają 
do ciał, aby na nowo żyć i naprawić swoje dawne życie i potem, 
poprawiwszy się, przechodzą do wyższych sfer. Ale jest i odwrotna 
strona tego, jeśli się nie poprawią, spadają coraz niżej i z ludzi 
przechodzą do zwierząt, potem do roślin, potem do kamieni, aż 
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póki je znowu Pan Bóg do góry nie podniesie przez te same szcze-
ble. Właściwie, więc nie jest to nic nowego, czego Towiański nau-
cza, a cała ta metampsykoza [metempsychoza] nie jest wprawdzie 
indyjska, ale jest żydowska, jest śmieciem z talmudu. 

 Po tych kilku uwagach bardzo się da tłumaczyć, dlaczego  
z Towiańskim są Żydzi, ateiści, politycy, to jest towarzystwo naj-
różnorodniejsze.  
 Uwagi Twoje, kochany Edwardzie na końcu uczynione dają 
wielkie światło. Osobisty to wpływ Towiańskiego. Trzej.... 
 

[List nie dokończony, brak dalszych stron]. 
 
 

11. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 1287) 
 

Mnichów, 20 sierp.[nia] 1842. 
 

Moi najukochańsi w Chrystusie, co mi piszesz Hieronimie  
o błogosławieństwie Bożym na Twoją pracę pobudziło mnie do 
dziękowania za nie Dawcy wszelkiego daru dobrego. 

Tobie Edwardzie, mile dziękuję za danie mi sposobności 
napisania do Zaleskich, przyłączam tu oprócz mojej odpowiedzi  
i list Bohdana do Ciebie, który mi przysłałeś. W tym liście znaj-
dziecie także kilka uwag o Towiańszczyźnie, które mi się zdają, że 
powinny być rozsiewane między wierzącymi, ale już zapewne sa-
miście to spostrzegli i uczynili, jest bo z resztą uwaga ta bardzo 
prosta. Zastanowiło mnie i bardzo zasmuciło usposobienie np. 
Wrotnowskiego skoczenia do otwartego piekła. Módlmy się za 
nich, bo w smutnym są stanie duszy, a szczególnie za Adama. Wy-
dać Biesiadę i inne Tow.[iańskiego] pisma nie bardzo mi się uśmie-
cha, zwłaszcza że oni na te pisma niewiele wagi kładą i w danym 
razie wypierają się – może zresztą chwila tylko jeszcze nie przyszła 
po temu i może za jaki czas to wydanie stanie się użytecznym. 
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Zbierajcie więc kopie przynajmniej wszystkich pism Tow.[iań-
skiego]. Dostrzegam wielkich następnych przemian i sprzeczności 
w jego nauce, które obok postawione naocznie każdego będą mo-
gły przekonać, że to jest wysłaniec Ojca Kłamstwa, który nie może 
dwóch słów prawdy powiedzieć. Nie byłbym za tym, aby to wy-
danie Jełowicki przedsiębrał, ponieważ go uważają za największe-
go swego i jakoby osobistego nieprzyjaciela. Zresztą jest on Panem 
swoich czynności i można mu to tylko doradzić. Dodam i to, że mu 
nie ufam, aby jego cenzura nauki Tow.[iańskiego] była dosyć ściśle 
teologicznie przeprowadzona. Ale to może jest posądzenie. W ka-
żdym razie lepiej nie mieć z nim spólności. 

Co do Ropelewskiego oświadczcie mu najczulsze moje ukło-
ny, i że mu szczerze w Chrystusie dobrego życzę. Lecz, co się ty-
czy dyrekcji duchowej nad nim Pani, czy siostry Hortensji, to mi 
wybaczcie, na to się nie piszę i szczerze powiadam, że te rzeczy są 
przesadzone i napięte, a po części i niebezpieczne uważam, niebez-
pieczne [na] tyle przynajmniej, że się traci na grze uczuć  
z uszczerbkiem pokory i wyparcia się siebie samego, a co jest grun-
tem i bez czego nabywamy jakiegoś blichtru pobożności i życia 
chrześcijańskiego, ale nie jej istoty. Zresztą łagodnie trzeba temu 
zaradzić, ani się dziwię kochany Hieronimie, żeś te rzeczy z dobrej 
wziął strony, bo też tam pewno nic złego niema, ale jak powiadam 
do niczego to nie prowadzi i jest z uszczerbkiem prawdziwej pobo-
żności. Tak mi się koniecznie chce zdawać. Radzę Ci więc mój 
drogi Hieronimie, żebyś sobie począł stosownie do tego i starał się 
powoli kochanego Stanisława postawić pod męską dyrekcją same-
goż Chrystusa Pana i spowiednika. Gęsta modlitwa i częste spo-
wiedzi i komunie. 

O odezwie Papieża chciałbym, żeby co dobrego było napisa-
nym, ale gdzie? W Dzienniku Narodowym? Zobaczę w poznańskim 
da Pan Bóg i jeżeli nie będzie można tam, to przyślę do Dziennika 
Narodowego, tylko tak, żeby Władysław niczego się nie mógł do-
wiedzieć. 
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Dziś, przed chwilą przyniesiono mi paszport z wizą [brak 
słów], więc jechać do [brak słów], że taka wola Boża! 

Poznałem się tu dość szczerze z kilkoma osobami, szcze-
gólniej z Windischmanem i Nuncjuszem, ze starym Goerresem tak-
że. Rzeczy tak się złożyły, że Aleksander (Mejerowicz) jedzie do 
Rzymu jako nasz nowicjusz zupełnie zdecydowany, co go do Rzy-
mu wypędziło, to chęć pojechania do Wilna, wydostania dziecka,  
a razem i widzenia się z żoną, dziś się przekonał o niepodo-
bieństwie tego. Tu w Mnichowie miałby zapewnione utrzymanie, 
ale nie chce świata i zdaje mi się, że szczerze, decyduje się żyć pod 
zupełnym posłuszeństwem – zresztą wystawiłem mu warunki 
jasno, które przyjął. Daj Boże, żeby to było na jego chwałę. Natu-
ralnie muszę wydać na jego podróż z pieniędzy Chwaliboga 250 
fr., rodzajem pożyczki. Dobry Jan przyczynił się do wydatków 20 
frankami. 

Kupiłem tu kilka książek, które przez niego do Rzymu posy-
łam, także parę obrazów bardzo pobożnych, które z sobą da Pan 
Bóg do Paryża przywiozę. Co do honorariów za msze brońcie się 
jak możecie i w ostatnim tylko razie ustąpcie. Wolałbym za 
wszystko inne brać, za posługę w kościele itd., ale nie za msze. 
Zresztą na przypadek potrzeby róbcie, jak się w Panu zdawać bę-
dzie. 

Ściskam Was najczulej, najserdeczniej w miłości Pana Jezu-
sa. 

Wasz 
najoddańszy Piotr 

Nb. M[nie] się zdaje, że zanadto może przypuszczać chcecie  
do spółki starych księży, rządźcie się roztropnością, a razem i mi-
łością, ale patrzcie, aby nam nie zepsuli roboty. Tą obawę możesz 
Buquetowi za powód przytoczyć, zaś księżom naszym zdaje mi się 
można w szczerości argument położyć, że mieli kilka lat przy-
najmniej do pracy, czemuż teraz dopiero? Nie wiem zresztą, jak 
daleko można będzie wyjść z tym argumentem. 
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Nb. Mam zamiar wyjechać pojutrze, we wtorek, 23 t. m. je-
szcze nie mam podpisu saskiego – dzień zabawię w Regensburgu, 
potem we dwa dni do Drezna, gdzie tedy zapewne będę 27-go,  
a może 2 lub 3-go września w Poznaniu. Tam mi piszcie pod adre-
sem pani Szołdrskiej. 

 
 

12. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1319) 
 

Mnichów (München), 23 sierp.[nia] 1842. 
 
 Najdrożsi i najmilsi w Chrystusie, już dni dwadzieścia, jak do 
Was nie pisałem, byłem zatrudniony i trudno mi było przysiąść do 
napisania czego, zwłaszcza że do Paryża musiałem dwa długie 
(prócz innych) listy pisać. Nie wątpię, żeście to znieśli cierpliwie  
i nie mniej za mnie modlili się do Pana Boga, za co Wam serde-
cznie dziękuję. Tu w Mnichowie poznałem się z kilkoma osobami 
szczególniej zaś z Windischmanem29, wielkim uczonym, a razem 
dobrym sługą Bożym i dla bliźnich w posłudze duchownej wyla-
nym. Powiedział mi nuncjusz tutejszy, że go uważa za najlepszego 
tu kapłana. Byłem parę razy u starego Goerresa, który mnie serde-
cznie przyjął. Poznałem się z Filipsem, bardzo miły i znakomity 
człowiek. Doellingera30 nie mogłem lepiej poznać, bo wyjechał 

__________ 
29  FRIEDRICH WINDISCHMANN (1811-1861) – ksiądz, badacz sanskrytu, 

teolog; prof. egzegezy Nowego Testamentu i prawa kościelnego na uni-
wersytecie w Monachium (od 1838); wikariusz generalny archidiecezji, 
usunięty z tego urzędu przez władze rządowe ( 1846-1856); członek Ba-
warskiej Akademii Nauk (od 1842); prowadził badania nad językami 
orientalnymi.  

30  IGNAZ JOHANN Döllinger (1799-1890), ksiądz, czołowy historyk Kościoła 
w Niemczech; prof. historii Kościoła w Tybindze i Monachium; ideowy 
przywódca katolików w parlamencie frankfurckim; przeciwnik idei Pań-
stwa Kościelnego, dogmatów o Niepokalanym Poczęciu Maryi i o nieo-
mylności papieskiej, prymatu papieskiego i centralizacji rzymskiej  
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przed innymi na wakacje. Ledwie, że go raz widziałem u Goerresa. 
Podziękuj drogi Józefie Caralesowi za jego rekomendacje. Przypo-
minają go tu sobie bardzo mile i każą mu się kłaniać. U nuncjusza 
byłem kilka razy (raz na obiedzie), dobre przyjęcie winienem li-
stowi Ojca Generała, itd. itd. 
 Ja tu przyjechałem 5 t. m. przez parę dni widywałem się je-
szcze z młodym Czart.[oryskim] i jego tu niby dozorcą naszym 
starym znajomym Orpiszewskim31, z ostatnim bardzo serdecznie. 
11 t. m. przyjechali tu z Paryża Koźmianowie, nasz Jaś i Stani-
sław32, na spotkanie matki33 z Polski, która dopiero 19 tu przyje-
chała. Przez te 8 dni, któreśmy wolne mieli wszystko tu prawie 

__________ 
w Kościele; autor wielu broszur, artykułów i przemówień na te tematy; 
ekskomunikowany (1871). Od 1873 prezes Bawarskiej Akademii Nauk.  
Z czasem odsunął się od utworzonego po Soborze Watykańskim I Ko-
ścioła starokatolickiego, którego był jednym z duchowych współtwórców. 
Zmarł nie pojednany z Kościołem. Napisał m. in. Christentum und Kirche 
(1860), Geschichte Moralstreitigkeiten in der rdmisch-katolischen Kirche 
(t. 1-2, 1889). 

31  LUDWIK ORPISZEWSKI (1810-1875) – belwederczyk, pisarz, publicysta, 
agent Hotelu Lambert; członek Towarzystwa Patriotycznego. Od 1831 na 
emigracji; od 1835 w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się z Adamem Mickiewi-
czem, A. Goreckim, Bogdanem Jańskim i Hieronimem Kajsiewiczem. 
Członek Towarzystwa Literackiego; zdecydowany stronnik księcia Ada-
ma Czartoryskiego; agent polityczny Hotelu Lambert przy Stolicy Apo-
stolskiej (1844-1848). W Rzymie poznał Zygmunta Krasińskiego i Cy-
priana K. Norwida.  

32  STANISŁAW EGBERT KOŹMIAN (1811-1885); poeta, tłumacz z angiel-
skiego (gł. dzieła Szekspira) i niemieckiego, publicysta, właściciel ziem-
ski, zasłużony działacz i prezes Poznańskiego Towarzystwa Nauk; na 
emigracji po powstaniu listopadowym (w którym brał udział z bronią  
w ręku), osiadł w Londynie (1835); odbył wiele podróży po Europie;  
w roku 1842 w Wielkopolsce, na stałe mieszkał od 1849: najpierw  
w Przylepkach k. Śremu, potem w Poznaniu ( od 1867); ożeniony z Fe-
licją Łempicką (1853). 

33  KOŹMIAN, z d. IKERAT, matka Jana i Stanisława, protestantka. 
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zwiedziliśmy. Jaś mi co dzień do mszy służył na miejsce Mejero-
wicza. A potem wycieczki rozmaite. Król tutejszy rzeczywiście 
wielkie rzeczy zrobił. Zbudował cztery kościoły, Wszystkich Świę-
tych przy dworze, już dawno gotowy, parafialny N. P. M. na Au-
vorstadt już otworzony, św. Ludwika na ulicy tegoż nazw., i bazy-
likę – największy, ale najmniej z nich dokończony. W pierwszym  
i ostatnim freski Henr. Hessa, w drugim malowane na szkle prześli-
czne, w trzecim freski Corneliusa. Dodaj do tego zbudowanie pra-
wie zupełnie nowego pałacu, gdzie freski ogromne i mnogie 
Schnorra, Piotra i Henr. Hessa, Zimmermana itd. i w Regensburgu 
ową sławną Walhallę, (świątynię sławy niemieckiej!!), gdzie stoi 
więcej jak sto posągów Niemców (między nimi i Luter, jako wy-
kształciciel języka i Katarzyna II, i Dybicz, i już nie wiem nie kto!) 
najwięcej spod dłuta Schwanthalera – oto. 

 Regensburg, 26 sierp.[nia] 1842. Idę z moim listem za kró-
lem bawarskim. Tą razą dzięki Bogu mam nadzieję, że mój list 
skończę i będę mógł do Was wyprawić. Dyliżans bowiem wyjeż-
dża dopiero pojutrze z rana i muszę tu niemal dwie doby czekać. 
Widać taka wola Boża. W Mnichowie nie chciał mi podpisać za-
stępujący Saskiego posła Wirtembergoski i muszę na Czechy je-
chać, bo austr.[iacki] poseł najmniejszej trudności nie zrobił. Pod-
pisał także i pruski. Z Mnichowa wyjechałem pozawczoraj z Ko-
źmianami koleją żelazną do Augsburga, gdzie za 2 1/2 godziny 
stanęliśmy i zabawiliśmy jeszcze dzień cały. Wczoraj o 7 wieczo-
rem każdy w swoją stronę, oni swoim pojazdem i pocztowymi 
końmi do Konstancji (Szwajcarii), ja zaś w zupełnie przeciwną 
stronę dyliżansem tutaj, gdzie stanąłem dzisiaj o 10 1/2 z rana.  

 Jechałem pierwszy raz sam jeden w dyliżansie z kondu-
ktorem bardzo pobożnym człowiekiem. Koźmianowie jadą na zimę 
do Rzymu, wyjąwszy może Jasia, który jeszcze niepewny oczekuje 
dalszego rozporządzenia, bo go Pan Bóg dobrem i chęciami tak 
natchnął, iż nie tylko się pod regułę poddaje, ale nawet pod zupełne 
posłuszeństwo, jakie się nam zdawało za nazbyt wielkie dla świec-
kich. Ponieważ naturalnie wejdziecie z nimi w stosunki, trzeba 
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więc Wam nieco wiedzieć skład tej familii.  
 Sama matka jest protestantka, nazywa się z drugiego małżeń-
stwa Ikierat, córka także protestantka, Panna Zofia34. Zresztą bar-
dzo dobra dziewczyna i łatwoby może do Kościoła wróciła, gdyby 
nie matka, filar protestantyzmu polskiego. Z braci Jana, znacie Sta-
nisława – bardzo dobry człowiek, bardzo rozsądny, bardzo szano-
wny i rzeczywiście szacunku godzien, ale nie ma wiary. Ma dla 
niej szacunek. To jest ma szacunek dla nauki Kościoła, którą jak 
system uważa i to najdoskonalszy. Trzeba się by w rozmowach  
z nim, jeżeli Pan Bóg je sprowadzi opierać na historyczności naszej 
religii, t. j. na faktach, na cudach, na życiu Pana Jezusa, Zmar-
twychwstania, kazaniu pierwszych Apostołów – wszystko rze-
czach, które nie mogą być in abstracto uważane, ale będąc żywot-
nymi wymagają od nas odpowiedzi równie żywotnej t. j. wiary. 
Drugi brat Jana Seweryn35, który nie jest emigrantem, ale gospo-
darzem, sąsiad Zbyszewskich ma zdaje mi się wiarę, ale może jest 
trochę polska t. j. drzemiąca. Młody człowiek, sprytny, dowcipny, 
jest może nieco za lekki, żeby się religią miał więcej zajmować. 
Zresztą łatwo go poznacie. Ile nas ta rodzina obchodzi z powodu 
naszego miłego brata Jana nie mam co pisać. Módlmy się jeno 
gorąco, a może Bóg Najlepszy uczyni cud miłosierdzia swego. 

 Społcześnie z tym listem może tam już u Was stanie Ale-
ksander [Mejerowicz], którego na powrót do Rzymu wyprawiłem. 
Tą razą możemy mieć nadzieję, że się lepiej z nim powiedzie za 
łaską Bożą. Pokazało się, że głównym powodem jego wyjazdu  
z Rzymu była myśl dostania się do Wilna, a tam wydobycia swego 
dziecka. Tu się dopiero przekonał o zupełnym niepodobieństwie 
wykonania tego zamysłu. Zostawało mu więc wybrać z dwojga je-
dno albo pozostać w Mnichowie, uczyć się i tak luźniej w świecie 

__________ 
34   ZOFIA KOŹMIANÓWNA, siostra Jana i Stanisława. 
35  JAN SEWERYN KOŹMIAN, brat Jana i Stanisława; osoba bliżej nie zi-

dentyfikowana. 
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żyjąc dojść nareszcie do czego, albo wejść do nas, ale już jako no-
wicjusz z chęcią wstąpienia i złożenia ślubów po odbyciu nowi-
cjatu. Wybrał to ostatnie i zdaje mi się, że szczerze. Dałem mu 
więc na drogę 250 fr. i dniem przed moim wyjazdem z Mnichowa 
ruszył on do Rzymu t. j. 23 t. m. Jedzie przez Salzburg, Triest, 
Ankonę, która to droga zdaje się być najkrótsza i najtańsza.  

 Posłałem więc przez niego parę książek: Döllingera Historię 
Kościelną 4 tomy, to jest dwa tomy, które są tylko obrobieniem 
nowym Horliga i dochodzą do 7 wieku i 2 tomy jego własnej hi-
storii, które dochodzą do 15 wieku, jeśli się nie mylę. Tylko to trze-
ba wiedzieć, że owe dwa pierwsze tomy in extenso [w całości], to  
w historii ściśnione jest na 80 pierwszych stronicach, tak że tamte 
koniecznie są do tej potrzebne. Przyłączyłem do tego dzieła Kan-
ta36, które mi przypadkiem natrafiły się za bardzo mierną ceną  
u jednego antykwariusza. Sami zobaczycie, jak dobre wydanie jest 
zresztą jedyne.  

 W Augsburgu kupiłem daleko więcej książek, ale je posłałem 
do Paryża, bo łacińskie (Cornelius a Lapide37 etc.) także za mierną 
cenę szczególnie zaś tanio transport kosztuje 100 funtów za 13 fr. 
do Paryża. Do Rzymu nie można by nawet było je posłać. Byłbym 
Wam z Mnichowa więcej książek posłał, ale Mnichów nie jest mia-
sto księgarskie, księgarnie mają tylko nowości tak, że w całym 
Mnichowie nie mogłem znaleźć dzieł św. Jana od Krzyża, które 
jednak tu w Bawarii przed kilku laty wyszły. Znajdziesz to tylko  
w księgarniach, co w przeciągu ostatniego roku wyszło. Po ujściu 

__________ 
36  IMMANUEL KANT (1724-1804) – niemiecki filozof, profesor uniwersytetu 

w Królewcu (1770-1796). Twórca transcendentalnego idealizmu, zwa-
nego krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne dzieła: Krytyka czystego 
rozumu (1781), Krytyka praktycznego rozumu (1788), Krytyka władzy 
sądzenia (1791).  

37  CORNELIUS A LAPIDE (1567-1637); ksiądz, jezuita; święcenia kapłańskie 
1595 r.; biblista, wykładowca w Kolegium Rzymskim; autor wielu ko-
mentarzy do Starego i Nowego Testamentu. 
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roku odsyłają wydawcom książki. Wyobraźcie sobie moją biedę. 
Będę przejeżdżał, jeśli da Pan Bóg o jedną pocztę w Sulzbach, 
gdzie właśnie jest księgarz, wydawca dzieł św. Jana od Krzyża – 
tak blisko, a nie będę mógł ich dostać. Tu w Regensburgu jest sła-
wny księgarz Manz wydawca Goerresa i prawie wszystkich kato-
lików mnichowskich, ale już mi pieniądze bardzo się przebrały, 
mówię nawet o Chwalibogowskich i nie mogę myśleć o zakupieniu 
np. dzieł wszystkich Goerresa, co by tu najlepiej można zrobić. 
Niech w tym, jak we wszystkim będzie wola Boża! 
 Modlę się zawsze za Wami bracia najdrożsi, jakkolwiek naj-
niegodniej do Boga Najlepszego, aby Wam dał wzrost bujny we 
wszystkich cnotach i prowadził dobrą i prawdziwą drogą, nie do-
zwalając zbaczać ani na prawo ani na lewo, co w duchownym ży-
ciu ważną jest rzeczą, bo się inaczej czas traci na próżnych, a bo-
dajby nieszkodliwych wycieczkach.  
 Ach! tak zupełnym i czułym sercem Was obejmuję w miłości 
Pana Naszego, słodkiego Jezusa Chrystusa i proszę Go najpo-
korniej, aby nas coraz doskonalej połączył dla chwały Swojej i peł-
nienia woli Swej najświętszej. Ćwiczmy się tylko w doskonałym 
pogardzeniu i znienawidzeniu siebie samego, a reszta potem łatwo 
przyjdzie.  

 Moi najdrożsi, najmilsi bracia, nie traćmy czasu – cóż nam 
innego może być na myśli lub w sercu, jak podobać się Panu Na-
szemu, śmierć zawsze za prędko przyjdzie, a potem wszystko stra-
cone – odrobić nie można, czas zmarnowany nie powróci – 
skarbmy tedy, póki czas mamy. Módlcie się za mną najdrożsi, 
abym to co Wam piszę miał głęboko także w sercu i porzucił 
wszystko, co się nie odnosi do Boga i nie tracił czasu marnie na co 
innego, a ja za Was równie szczerze modlić się będę. Ach ufności, 
ufności w Panu Naszym Najlepszym: On z nami jeszcze cuda 
zrobi; miejmy tylko serce wielkie ku Niemu i na wszystko gotowe. 
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 Generalstwu Szymanowskim38 moje najczulsze ukłony. Po-
wiedz proszę drogi Józefie samej pani S.[zymanowskiej], że o nich 
w mych lichych modlitwach nie zapominam, ale że proszę o wzaje-
mność. Samemu zaś, że mi żal bardzo, iż przez Drezno nie prze-
jeżdżam i jego interesu załatwić nie mogę, ale że to nie w mojej by-
ło mocy.  

 Pani Komar także moje ukłony. Cóż panna Natalia39 z Ojcem 
Bernard itd? Wiadomości rzymskie bardzo mi były miłe, czekam 
na nie w Poznaniu, rue Breslau, 7. Stamtąd miałem list zachęcający 
do obrócenia drogi na Marienbad, gdzie się znajduje Tertulian 
Kaczorowski, tak też zrobię, skoro już muszę przez Czechy jechać, 
a to nawet może i bliżej będzie.  

 Ściskam Was teraz wszystkich najczulej, najserdeczniej  
w miłości Pana Jezusa, którego łaska z Wami wszystkimi na wieki. 

Wasz najoddańszy w Chrystusie 
      brat Piotr 
 
 

13. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1320) 
 

Regensburg, 27 sierp.[nia] 1842. 
 
 Mój drogi Józefie z tego, co w liście wspólnym napisałem 
widzisz na jakich warunkach Aleksandra przyjąłem, to jest jako 
kandydata do naszego towarzystwa. Trzeba więc zawiązać maleńki 
__________ 
38  JÓZEF SZYMANOWSKI (1779-1867) – generał; uczestnik insurekcji 

kościuszkowskiej (1794) i wojen napoleońskich; w powstaniu listopa-
dowym (1830-1831), jako dowódca pułku wchodzącego w skład dywi-
zjonu A. Giełguda, walczył pod Wawrem, Grodnem i Ostrołęką, na-
stępnie na Litwie. Od 1831 r. na emigracji z żoną. Autor Pamiętników 
(1898). 

39  NATALIA KOMARÓWNA, panna, pobierała nauki u Bogdana Jańskiego; 
później wyszła za mąż za hrabiego Medici-Spada. 
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nowicjat o ile można na porządną stopę.  
 Zapewne, że nie można będzie oderwać Stanisława od nauk, 
bo teraz przerwa w nich byłaby bardzo niekorzystna dla dalszego 
jego postępu, zapomniałby tego, czego się z takim mozołem na-
uczył. Ale ile będzie można trzeba go będzie wyprawić do życia 
prawdziwie chrześcijańskiego i wewnętrznego.  

 Aleksandra zaś można z większą wolnością obrabiać – oddał 
się on na zupełne posłuszeństwo, tak mu przynajmniej powie-
działem i on tak przyjął. Czyń więc mój najdroższy Józefie, co Ci 
się będzie dla dobra tej duszy w Panu Jezusie zdawało – ma on 
mieć dwa lata nowicjatu według reguły. Już to naturalnie nic na 
zewnątrz nie powtarzać, wewnątrz wielka słodycz i miłość,  
a twardsze rzeczy powoli dopiero, ale Ci to Pan Jezus do serca po-
da. Nauki trzeba mu będzie przy ćwiczeniach duchownych do-
dawać, boby się inaczej znudził: języka łacińskiego i polskiego,  
i jeszcze tam co. Najgłówniejsza rzecz, to przyzwyczajenie go do 
porządku i trzeba go będzie w tym mocno pilnować. 
 Za Twój ostatni list drogi Józefie serdecznie dziękuję. Módl 
się za mnie, ale nie wątpię, że to czynisz i ja też mój najdroższy 
bracie wzajemnością płacić staram się.  
 Z Panem Bogiem, Jego święta łaska z Tobą na wieki. 

Twój w Chrystusie brat, 
 Piotr 

 Nb. Co się dzieje z św. Klaudiuszem?  

 Czekam listu w Pozn.[aniu]. Przyznam się choć mi wstyd, że 
mi smutno po Rzymie. List Marchettemu bądź łaskaw oddać. 
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14. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 411) 
 

Regensburg, 28 sierp.[nia] 1842. 
 
 Najdrożsi moi bracia nieprzewidzianym zupełnie sposobem 
musiałem trzy dni zabawić tutaj czekając na dyliżans. Korzystam  
z tego, aby Wam napisać słów kilka ostatnich zapewne przed moim 
przyjazdem do poznańskiego. Jutro bowiem, jeśli da Pan Bóg, stąd 
wyjeżdżam prosto do Pragi, w Pradze nic bawić nie myślę, ale 
przez Wrocław (gdzie dzień zapewne wypocznę) jak najprędzej 
stanąć w Poznaniu. Rozumiem, że tam będę mógł już być 4 lub 5 
września.  

 Dwa dni w Mnichowie dłużej zabawiłem jak zamierzałem  
z powodu Jasia, którego z familią do Augsburga odprowadziłem. 
Tameśmy się pożegnali, oni ruszyli do Szwajcarii, a ja zupełnie 
przeciwną drogą tutaj. O tym zapewne Wam już pisał Jan, bo go 
prosiłem, aby na ostatni list Wasz odpisał. Tak się bowiem zda-
rzyło, że owego dnia, kiedy wyprawiałem ostatni mój list do Was  
z Mnichowa pierwej wrzuciłem go do szkatułki nim Wasz list z po-
czty odebrałem. Nie mogłem już więc na niego odpisać.  
 Z Augsburga wyprawiłem do Was niemały pakiet książek,  
a mianowicie  
 Cornelius a Lapide, kompletny egzemplarz 
antwerp.edy.(najl.) 11 tom fol.         70 fr.75 cent  
 Leblanc, komentarz na psalmy (których  
Cornel nie komentował) 6.tomów in folio    15,    00 
 Hosius40, wszystkie dzieła 2 tomy fol.    13,    00 
 Pistorius, rerum Germanicarum Scriptores 
 (na usilne żądanie Jana, który na wszelki  

__________ 
40  STANISŁAW HOZJUSZ (1504-1579), biskup chełmiński, biskup warmiński, 

kardynał. Energiczny przeciwnik reformacji, reprezentant linii papiestwa; 
legat papieski na Sobór Trydencki; długie lata przebywał w Rzymie. 
Autor licznych pism polemicznych; sprowadził jezuitów na Warmię. 
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 przypadek ofiarował się odkupić) 3.t.fol.   23,    15 
 Szkatułka do zapakowania           2,__15__ 

Razem     124,    05 
 Antykwariusz, u którego to kupiłem podjął się przesyłki, ma 
kosztować za 100 funtów 13 fr., a będzie ze 150 wszystkiego. 27 t. 
m. miało wyjść z Augsburga i za miesiąc w Paryżu stanąć. Dałem 
adres Hieronima. Będzie w tym pakiecie jeszcze jedno dzieło, które 
Jaś kupił dla siebie: Krantz, Wandalia, więc mu to odłóżcie. Kupno 
jest bardzo tanie, 70 fr. t. j. 13 skudów, a sam w Rzymie dawałem 
za Corneliusa 25 sk. Nowa edycja kosztuje 150 fr. O Veitha ka-
zania i inne dzieła zapytywałem się po różnych sklepach, ale mają 
ostatnie tylko jego dzieło Łazarz, a ja chciałem już wszystkie 
rozumiejąc, że taniej przyjdzie.  
 W ogólności drogie tu bardzo książki. A w księgarniach tylko 
nowości dostaniesz. Bo tyle tego drukują w Niemczech, że nie po-
radziliby sobie księgarze. Po roku więc wszystko, co nie sprzedali 
odsyłają wydawcom. I takim to sposobem nie dostaniesz tu nicze-
go, co przed rokiem wyszło. 
 Z Mnichowa wyprawiłem do Rzymu Mejerowicza. Przy-
czyna jedyna dla której on Rzym opuścił, była chęć wydostania 
dziecka z Wilna. Zdawało się mu, że jak raz będzie w Niemczech, 
to mu się uda. Przekonał się jednak w Mnichowie, że ta rzecz zu-
pełnie jest niepodobna. Zostawało mu więc do wyboru albo zostać 
w Mnichowie i przy pomocy, jaką tam miał uczyć się i dojść do 
czegoś (dawać zresztą lekcje hebrajskiego), albo też, co ja mu 
przedstawiłem pojechać do Rzymu, ale już jako nowicjusz z chęcią 
wstąpienia i złożenia ślubów i z poddaniem się pod zupełne posłu-
szeństwo. Wybrał to ostatnie. Dałem mu więc 250 fr. na drogę  
i błogosławieństwo. Mam w Bogu nadzieję, że z tego człowieka 
jeszcze co będzie. Dziś zwłaszcza, kiedy tego się chwycił ze znajo-
mością rzeczy po doświadczeniu. Polecam go waszym modlitwom. 
Dałem mu pakiecik książek niemieckich, których tu rachunek 
załączam. 
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 Döllinger, Historya Kościoła 4 tomy        
                  12, 50 
 Kant, wszystkie dzieła, ostatnia i jedyna 
 kompletna edycja z 1838 i 1839 roku. 
 10 tom. (zamiast 80 fr.)          29, 50 

   razem       42, 00 

Skorom już raz w rachunkach, to jeszcze zdam z tych książek, jakie 
mam przy sobie: 

 Rosmini, Rinnovamento della filosofia      9, 00 
 Descartes, wszystkie dzieła         11, 00 
 Günther41, Peregrins Gastmahk, &, Süd und 
 Nordlichter, theologische               9, 65 
 Ryciny rozmaite               22, 75 
            razem         62, 05 

 
 A następnie raz do tego zasiadłszy z całej dotychczasowej 
podróży rachunek dołączam.  
 Obrachuję naprzód to, co nie wchodzi do kosztów samej 
podróży. 

 Jałmużny                29, 00 
 Deszczochron 15 fr. bociki 7,50. chustka 
 na szyję 9,50. Razem            32, 00 
 Mapa Niemiec 3 fr. w Mnichowie poczta    17  fr.  
 abonament w Cabinet de lecture 2, 50      razem 22, 50 

__________ 
41  ANTON GÜNTHER (1783-1863) – ksiądz, teolog i filozof katolicki. Szukał 

antropologicznych i rozumowych fundamentów do zrozumienia taje-
mnicy Kościoła. Od 1824 w Wiedniu; zarzucano mu „semiracjonalizm”. 
Jego gł. dzieło Vorschule zur speculativen Theologie des positiven Chri-
stenthums (t. 1-2, 1829-1829) znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych. 
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Rozmaitości  razem      83, 50 
 Przeniesienie z książek wszystkie pakiety razem  228, 10 
 Podróż Aleksandra do Rzymu       250, 00 
 Moja podróż z Rzymu do Mnichowa od 9 lip.  
 do 5 sierp.               300, 00 
 Pobyt w Mnichowie od 5. do 24 sierp.  
 mieszkanie 17 fr. życie 27 fr.     razem    44, 00 
 podróż z Mnichowa przez Augsburg do  
 Regensburga                  44, 00 

   Razem  949, 60 
 Suma zaś, jaką wziąłem była taka z kasy domowej 492fr. 
 od Dworzaczka w Anconie po odtrąceniu porto    28. 
 Od Jana na podróż Aleksandra           20 
 Chwalibogowych (59 po 11,80) 
                    696, 20 
                      Razem 1236, 20 
 Od których odciągnąwszy wydanych         949, 60 

Zostanie   286, 60 
 

z których mam zdać rachunek. Nie bardzo zanadto na długą jeszcze 
podróż do Poznania. I dlatego nawet nie jadę na Marienbad, jak 
mnie do tego namawia droga siostra Melania42 w liście, który od 
niej otrzymałem przed samym wyjazdem z Mnichowa. Ma tam ba-
wić Tertulian Kaczorowski, ale kto wie, czy nie wyjechał już, a po-
tem nie wiem, czy dobre takie wyszukiwanie po drodze. Zboczyć 
przy tym muszę i po mniej objeżdżanych gościńcach jeździć, co ta-
ką niewygodę ma jak tu, że muszę kilka dni na dyliżans czekać. 
Zdecydowałem się tak wczoraj, aby prosto ruszyć do Poznania  

__________ 
42  MELANIA SZOŁDRSKA – wdowa, przyjechała do Rzymu z Poznania w ro-

ku 1842, wraz z Julią Bartoszewicz i ks. Piotrem Semenenką w celu 
założenia żeńskiej gałęzi zmartwychwstańców; ostatecznie jednak w 1843 
powróciła do Poznania. 
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i jeszcze w liście stąd do Rzymu pisanym donosiłem, że jadę na 
Marienbad. Jutro da Pan Bóg z rana o 5 stąd ruszam. 

 Tymczasem bądźcie zdrowi moi najdrożsi, módlcie się za 
mną serdecznie i gorąco, nie ustawajcie w Waszych pracach. Nie-
zadługo spodziewam się już z miejsca do Was napisać.  
 Ściskam Was najserdeczniej i najczulej w miłości Pana Jezu-
sa. 

Wasz najoddańszy Piotr 
 
 

15. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 412) 
 

Poznań, 10 września 1842. 
 

Najdrożsi w Chrystusie Bracia, od ostatniego mego listu  
z Regensburgu nie mieliście ode mnie wiadomości. Stamtąd wyje-
chałem 29[go] przeszł.[ego] m., zaś 31 stanąłem w Pradze, gdzie 
dzień z górą zabawiwszy, 1 września dalej ruszyłem i 3[go] raniu-
tko stanąłem we Wrocławiu. Tu także półtora dnia bawiłem się po-
znałem Panny Urszulinki, które tu wielką szkołę trzymają, w pen-
sjonacie jest kilkanaście Polek. Przełożona sama bardzo znakomita 
osoba.  

Poznałem kilku profesorów teologii z Uniwersytetu, z dwo-
ma nawet (prof. dogmatyki i prof. Pisma Święt.[ego]) musiałem 
pójść na piwo do knajpy, Roma romano vivito more [Rzym niech 
żyje wg zwyczaju rzymskiego], siedzieliśmy tam ze trzy godziny, 
za to też poznałem bardziej: [z] bliska stan rzeczy tamtejszy. Nie 
bardzo kwitnący co do nauk, lepiej daleko co do ducha: ten prof.[e-
sor] nawet dogm.[atyki] bardzo przykładny ksiądz, spowiada dużo  
i kazania mówi, słowem gorliwy kapłan, a jest takich niemało mię-
dzy młodym duchowieństwem. Słowem dobry duch rozszerza się, 
wiatr dobry wieje. Nie spodziewałem się tego po Wrocławiu i dla-
tego pocieszony opuściłem to miasto. Było to 4[go] wieczorem.  
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Nazajutrz o 8ej na wieczór stanąłem w Poznaniu tego samego 
dnia, parę godzin przede mną, przejeżdżał wracając od wód ma-
rienbadzkich Arcybiskup, tą samą drogą; zbierałem po stacjach po-
cztowych wiadomości o nim, bardzo był słaby i lękano się o niego. 
Z Marcinkowskim43 po drodze się spotkał, który tam leciał gdzieś 
kurierskimi końmi do jakiegoś Pana Kwileckiego. Ja to wszystko 
rozważając już sobie układałem, jak wysiądę do zajezdnego domu  
i stamtąd pójdę rozmówić się wprzódy z ks. Prab. [uckim] potem 
dopiero zgłoszę się do Arcyb.[iskupa], i kiedy z tymi projektami do 
Poznania wyjeżdżam i na poczcie z dyliżansu wysiadam, aż tu za-
staję ksa  Prabuckiego z kilku jego wychowańcami (owymi teo-
logami z Fryburga). Bentkowskiego, Koszuckiego i słowem całe 
towarzystwo czekające na mnie. Poznawaliśmy się, witaliśmy się, 
ściskali, szczerze i serdecznie, i rzewnie, ktoś zaraz zabrał moje 
rzeczy i powiózł do pałacu Arcyb.[iskupa], my tymczasem po-
szliśmy do [ks.] Pr.[abuckiego] na herbatę, gdzie wkrótce przybył  
i Cezary – pierwszy więc wieczór na ziemi polskiej był wesoły.  

Nazajutrz pierwszą ofiarę świętą na tejże ziemi ofiarowałem 
Bogu, pierwszy z wygnańców księży z powrotem do Ojczyzny, 
któremu się to dostało – prosiłem, aby ta ofiara błagalna zjednała 
nareszcie pokój i miłosierdzie temu biednemu narodowi, był obe-
cny Cezary i z nim pierwszy dzień przepędziłem najwięcej. Zaraz 
przy śniadaniu poznałem Arcybiskupa, wstał był z łóżka mimo 
swoj[ej] słabości, cały żółty (taka była choroba). Znalazłem tu z tej 
strony rzeczy w tym stanie, w jakim je sobie wystawiliśmy pod 
pewnym jednak względem lepiej, niż nas sprawiano.  

__________ 
43  KAROL MARCINKOWSKI (1800-1846) – działacz społeczny w Wiel-

kopolsce, lekarz; uczestnik powstania listopadowego. Na emigracji 
współtwórca Towarzystwa Naukowej Pomocy w Paryżu (1835); od 1835 
w Poznaniu; czołowy rzecznik tzw. pracy organicznej; organizator Towa-
rzystwa Naukowej Pomocy; inicjator budowy Bazaru Polskiego w Po-
znaniu. 
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Na trzeci dzień odesłać kazał Arcyb.[iskup] mój paszport do 
policji, przyszło wezwanie, żebym się stawił miałem przeprawę 
dość przykrą, ale prezydent rządowy do którego rzecz została ode-
słana pozwolił mi tu bawić, dopóki nie przyjdzie od ministerium 
pozwolenie bawienia dłuższego tutaj. Kiedy mnie pytano o cel mo-
jej podróży powiedziałem, że zostawszy księdzem, a mówiąc po 
polsku staram się naturalnie memu powołaniu zadość uczynić 
gdzieś w kraju polskim, że więc tu przyjechałem dla dowiedzenia 
się, czy mogę tu być przyjętym, czy nie.  

Nb. Generała Chłapowskiego44 nie ma w księstwie, pojechał 
z synkiem do wód morskich do Memla. Ma jednak wkrótce być  
z powrotem. Otóż teraz po tym tymczasowym pozwoleniu bawie-
nia, Arcyb.[iskup] wchodzi z prośbą do Ministra o pozwolenie 
sprowadzenia tutaj i dania posad mnie i moim towarzyszom, wy-
gnańcom księżom. Tak stoi dzisiaj sprawa. To tylko trzeba dodać, 
że kiedy Arcyb.[iskup] ostatnią razą widział się z ministrem Eich-
horn45, ten mu przyrzekł prawie dać zezwolenie na umieszczenie tu 
nas (księży rzymskich), chciał tylko widzieć się sam z nami. Wsku-
tek tego życzenia zapewne będę musiał pojechać do Berlina. Wy-
świeci się to za parę tygodni. Jak widzicie dziwny rzeczy biorą 
obrót, com tu przyjechał dla tymczasowego rozpatrzenia się podaję 
prośbę o stałe mieszkanie. Ale na to rachuję, że albo mi tego nie 
pozwolą, albo jeżeli pozwolą, to będę musiał objaśnić nasze poło-
żenie, bo przekon[uję] się, że nie objaśniwszy go bylibyśmy na-
tychmiast rozbici w najniekorzystniejszym stanowisku, a wtedy po-
każe się, czy będziemy mogli tu osiąść, czy nie. Módlmy się razem 

__________ 
44  DEZYDERY CHŁAPOWSKI, generał (1788-1879) – uczestnik kampanii na-

poleońskiej (adiutant Napoleona I) i powstania 1831 r., działacz Pracy 
Organicznej w poznańskiem i społeczno-politycznej. Darczyńca zmar-
twychwstańców. W swoich dobrach w Turwii wprowadzał nowoczesne 
formy gospodarowania. 

45  JOHANN ALBRECHT EICHHORN (1779-1856) – urzędnik państwowy, 
minister do spraw religii w rządzie pruskim (1840-1848). 
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i jeszcze się nad tym zastanowię, ale Wam powiadam, iż mi się 
zdaje lepiej i korzystniej otwarto pokazać się. 

Co do broszury przeciw Towiańskiemu nie przeszkadza 
wziąć na siebie część ich nienawiści. Mojej pracy możecie użyć  
w sposób, jaki się Wam wyda najkorzystniejszy, nawet pod moim 
imieniem jeżeli chcecie, co mi tu wcale zaszkodzić nie może, bo 
jest praca ściśle teologiczna, a zresztą bezimiennie. Trzeciej kolu-
mny wykazującej podobieństwo z herezjami doketów, gnostyków 
itd. nie mam czasu ułożyć, zdaje mi się, żeby rozdrobiła uwagę,  
a tak dosyć jest tego wielkiego przeciwieństwa z nauką Kościoła  
i jakoś prościej i niewyszukaniej. 

W Mnichowie brat Jan wynurzył się przede mną najszczerzej 
i najzupełniej. Rozumiałem, że i przed Wami to uczynił. Jest z bra-
ci najściślej połączonych. 

Tutaj z ks. P.[rabuckim] jesteśmy jak najlepiej, jak najser-
deczniej. Piękna to i święta dusza. Toż samo z siostrą M.[elanią], 
która się bardzo Cezaremu podoba nie tak jak s. J.[ulia]. Ta ma 
jutro przyjechać. Z Cezarym także jesteśmy bardzo dobrze, ale się 
jeszcze jakoś nie oświadczył. W domu Arcyb.[iskupa] bardzo do-
brze jakoś po domowemu sobie, bez pretensji, dobry to bardzo sta-
rzec i pełen najlepszych chęci. Poznałem się z Marcink.[owskim] 
stanęliśmy bardzo szczerze, ale jeszcze żadnego rezultatu. Jest tu 
kilka innych dusz jeszcze i męskich i żeńskich, i więcej jak kilka, 
których się już dotknąłem, ale tu Pan Bóg jeszcze w ręku swym 
trzyma. Jest w domu Arcyb.[iskupa] najzacniejszy kapłan kanonik 
Dąbrowski, którego on teraz podał na Sufragana poznańskiego  
z tym bardzośmy dobrze. Toż z Panną Scholastyką, siostrą. 

Wasz list donoszący o rozpoczęciu nabożeństwa w kaplicy 
Kalwarii w ś. Rochu otrzymałem właśnie w ten sam dzień, na który 
zapowiedziane otwarcie, t. j. w niedzielę XVII po św. razem z dru-
gim listem z Drezna przysłanym (który naturalnie był zaległ). Złą-
czyłem się w tej intencji i w życzeniu błogosławieństwa od Boga. 
Myśl Bohdana założenia takiej czytelni dosyć mi się podoba.  
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O piśmie umawiam się tu z różnymi osobami. Nie wiem, o ile po-
mysł Stefana szczęśliwy, aby je wydawać z Karolem Sienkiewi-
czem? Czy też źle zrozumiałem? Ks. P.[rabucki] uważa takie pi-
smo za nader potrzebne, szczególnie krytycznej treści. Potem wię-
cej o tym. 

Moraczewski wczoraj tu przyjechał, ale się z nim jeszcze nie 
widziałem. Koryckiemu bardzo dobrze, żeście zostawili całą pen-
sję. Za Stefana nie mogłem odmawiać nowenny, bo ten list dopiero 
po święcie N.[ajświętszej] Panny otrzymałem, ale osobno będę go 
Panu Bogu polecał. 

Cieszkowski46 kupił tu o milę od Poznania bardzo ładny ma-
jąteczek. Zaprasza mnie jak najczęściej do siebie. Byłem już raz  
u niego. Skończyło się na szampanie i nadzwyczaj wielkiej uprzej-
mości. Z rzeczy zaś, to tylko było, że musiał słuchać całego na-
wrócenia się Ratisbonna wydał znowu „Gott und Palingenesie” 
posłałbym Wam, ale tu nie przyjmują na poczcie sous bande 
wszystko idzie jak list. Gdyby nie to, to bym Wam rozmaitych 
broszur, listów, uwag, komedyjek posłał, które co dzień wylęgają 
się tutaj spod licznych drukarń i składają się w liczniejszych 
jeszcze księgarniach. Co tu rzeczywiście przechodzącego na ulicy 
zadziwia, to mnóstwo księgarni. A i dziś jeszcze jedna wylęgła się, 
to jest tego Moraczewskiego, który po to właśnie jeździł do Paryża, 
szlachcic sprzedał wieś i założył księgarnię. Wytłumaczył mi Mar-
cinkowski to zjawisko, oto nikt nie czyta, ale wszyscy piszą. Zre-
sztą Cieszkowski daleki jest od religii. 

Muszę kończyć. Ach moi najdrożsi, módlmy się do Boga 
Najlepszego, Ojca niebieskiego naszego, aby nas oświecił, ukrze-
pił, pobłogosławił i zupełnie na chwałę Swoją prace nasze i całe 
istnienie przyjął. Miejmy wielkie serce, źle tu, źle bardzo, ale ma-

__________ 
46  AUGUST CIESZKOWSKI – hrabia (1814-1894), filozof, mesjanista i he-

glista. Za źródło wiedzy uważał objawienie, a za istotę bytu czyn. Pisał po 
niemiecku i po polsku. 
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my naprzód siebie, potem tyle dusz pojedyńczych naokoło, a da  
w końcu Pan Bóg to i ogólnie będzie lepiej. Jego święta wola!  
W Jego najświętszej miłości ściskam Was najczulej Wasz w Chry-
stusie. 

Piotr 

Nb. Dajcie wiadomość o tym liście braciom w Rzymie, bo 
nie mam czasu do nich pisać w tych dniach. 

 
 

16. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 1288) 
 

Turew, 26 września 1842. 
 
 Najmilsi moi w Chrystusie bracia, 
 Korzystam z pierwszych chwil wolnych, aby do Was kilka 
wyrazów napisać choćby to tylko, że się tu znajduję (t. j. w Księ-
stwie poznańskim) od trzech do dzisiaj tygodni. Jestem w tej chwili 
na wsi u Generała Chł. [powskiego] rozeszliśmy się z salonu wcze-
śniej jak w mieście, jadąc tutaj zmówiłem brewiarz t. j. nie mam go 
do mówienia – mam więc czas wolny, bo ledwie 9ta dochodzi.  

 Tutaj w Turwi bardzo ładnie i wszystko na wielką skalę, 
dom, ogród, sad, itd. itd. nie wchodząc już do gospodarstwa, do fa-
bryk itd. Ale to Was pewno mniej bawić może. Tymczasem, cóż 
Wam innego opiszę? Naprzód, co obojętnego. Przyjechałem tutaj 
5° t. m. szczegóły niektóre prosiłem, żeby Wam udzielono z Pa-
ryża, bo tam pisałem przed kilku dniami, czy też może już kil-
kunastu do braci; nie wiem tylko, czy dosyć czasu mieli do tego. 
Co do mnie jestem w dobrym zdrowiu od początku dotychczas, za-
brałem tu kilka znajomości z Libeltem47 z M[a]rcinkowskim  

__________ 
47  KAROL LIBELT (1807-1875) – filozof i estetyk, działacz społeczno-

polityczny i kulturalny, pionier pracy organicznej, poseł, publicysta, 
działający w Poznaniu; doktor filozofii na uniwersytecie w Berlinie; 
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i innymi, których nie znacie, a których osobistości darmo tu Wam 
opisywać nikomu się nie narzucam, ale tak idę za okolicznościami, 
jak je Pan Bóg układać raczy.  
 W domu Arcybiskupa bardzo mi dobrze, nie może być lepiej; 
stosunki są najszczersze, najprzyjaźniejsze, bez najmniejszej żeny  
z niczyjej strony. W ogóle znalazłem tu pod tym względem lepiej 
niż nam opowiadano, a szczególniej Panna Scholastyka tak zupeł-
nie inna od tego, co świat o niej wyobraża sobie, prosta, dobra, 
najszczersza, chociaż z charakterem i zdaniem jak to mówią, a przy 
tym prawdziwie pobożna. Mój Boże! co tu jest do roboty, a zdaje 
się, że teraz chwila sposobna zdaje się, że umysły byłyby przy-
stępne – sam Marcinkowski spuścił wiele, lęka się być sam, albo  
z księdzem – dla mnie bardzo szczery, ale do mnie nie zajrzy, cho-
ciaż przez te dnie co dzień u Arcyb.[iskupa] bywał, bo był chory  
i mnie się o moją stancję pytał, kiedy u niego byłem pierwszą razą. 
Miałbym Wam wiele, wiele pisać, ale rzeczywiście za wiele – 
chyba na pociechę Wam powiem, że niemało tu jest dusz pięknych, 
czystych, którym może tylko przewodnika brakuje, aby stanąć na 
najwyższym szczeblu doskonałości chrześcijańskiej. Jest też nie-
mało i księży dobrych, chociaż tu złe jest wielkie, a szczególniej to 
złe, że ducha brakuje, nauki katolickiej czystej, prawej, nie po-
wiem, że mało, bo jużci jest i jest cała niemal, ale jakoś odziała się 
w inny strój, nie poznać jej jest to ona i nie ona, a tyle mgły ją po-
wleka i takimi parowami filozoficznymi otoczona, że i nie widać 
jej dobrze i zbliżyć się nie można, by lepiej obejrzeć. Albo też 
wiatraki formułek demokratycznych tak na wzór tutejszych praw-
dziwych to miasto nauki katolickiej oblegają, że nie przeciśniesz 
się między ich skrzydła, oto onegdaj w jednym kościele poznań-
skim młody ksiądz miał kazanie o czym? – o równości – nie wiado-
mo, czy chrześcijańskiej, czy demokratycznej, Cezary osądził, że 

__________ 
uczestnik powstania listopadowego. Od 1832 w Poznaniu; autor rozpraw 
recenzji literackich i naukowych; polityk orientacji lewicowej.  
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się zbliżało wyraźnie do ostatniego. Potem brakuje znajomości ży-
cia wewnętrznego „nullus qui recogitur corde” [nikt kto zna ser-
cem], a rozumiem, że dusz zdolnych do tego jest tu wiele.  
 Nie ma, nie ma ducha! Za to uczoności dużo – pierwszy jej 
owoc, chodzi z nosem do góry – nie wiem jaki drugi, chyba mówić 
z wszelką pewnością o rzeczach, o których się nic, albo mało co 
wie. Wszakże to tu w Poznaniu mimo całego uczonostkowego 
(wissenschaftlich) [naukowego] hałasu żadne dzieło oryginalne nie 
wyszło, które by naszą literaturę, a szczególniej naukową wzbo-
gaciło.  

 Tygodnik Literacki ma jeszcze podobno kilka razy ziewnąć  
i potem umrze. Orędownik jest maleńka spekulacja wielkimi czcio-
nkami drukowana. Przyjaciel Ludu daje ryciny i pisze o podróżach 
i widokach. I oto cały Parnas tutejszy.  

 Wybaczcie drodzy bracia tej nieco uszczypliwości chociaż 
tylko na rzeczy; doprawdy też więcej to ratunku woła, niż do satyry 
daje powód. Tylko ta uczona duma najnieznośniejsza ze wszy-
stkich, bo najgłupsza zadrapie czasem za żyłkę krytycyzmu. 
 Siostra J.[ulia] wróciła z Warszawy, Siostra M.[elania] tu cią-
gle bawi, obydwie gotowe do pójścia za wolą Bożą – jest i trzecia, 
która ma niezadługo zjechać do Pozn.[ania], a potem dusz co mają 
ręce tylko, chcę mówić, takich którym zbywa na ukształceniu umy-
słowym, niemało jest, jak mi mówi Siostra M.[elania] Pan Bóg 
zdaje się, że to zebrał dotychczas, w Nim nadzieja, że i nadal po-
prowadzi.  

 Ja mam w tym niemało i biedy, i pociechy, módlcie się dro-
dzy bracia, by mi Pan Bóg dał łaskę do tego szczególną i tyle po-
trzebną. 
 Moja sprawa poszła do Ministrów. Pan Bóg to urządzi we-
dług swego upodobania, potrafi On mnie tu tak długo zatrzymać, 
jak się Mu spodoba, toć mnie tu już oprowadził na coś.  

 Poznań, 29 września 1842. Wróciwszy ze wsi zastałem tu 
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wiadomości, które zdają się być pomyślnymi. Dyrektor tutejszej 
policji przyszedł do Arcybisk.[upa] oświadczyć mu, że ma pole-
cenie cierpienia tu księży zagranicznych, a tymczasem z innej stro-
ny przyszło do Arcybisk.[upa] uwiadomienie z Berlina, że Minister 
spraw relig.[ijnych] p. Eichhorn życzy się ze mną widzieć, kiedy 
będę przejeżdżał przez Berlin. Módlcie się drodzy bracia na tę in-
tencję. Korzkowskiego interes ułatwię pisząc do Paryża, trzeba 
wiedzieć gdzie tu jest jego narzeczona. 

 Przyłączam listy do Ciebie mój Józefie od rodziny i do brata 
Karola48 od siostry – 15 dukatów, które przywiozła siostra J.[ulia] 
od twej siostry zostały u mnie donieś jej, że doszły. Ze święceniem 
brata Karola niech na teraz pozostanie jak było dotychczas.  

 Dziękowałem Panu Bogu serdecznie za dany nam kościółek. 
Tutaj szyją się do niego ornaty, chociaż powiem prawdę, że widząc 
jak tu po wsiach opuszczone kościoły, nie chciałoby się przystać na 
wywożenie stąd jakichkolwiek potrzeb kościelnych.  

 Listy ks. Paluchowskiego zostały zaopatrzone, kłaniam mu 
najserdeczniej. Z Mnichowa wysłałem list Marckworta. Xdzu Mar-
chetti49 ucałowanie najserdeczniejsze w Chrystusie. Ojcu Wilfor 
synowskie uszanowanie, toż i O. J., także państwu Szymanowskim 
– oddałem list i koronkę pannie Raczyńskiej, którą poznałem  
i dziękuję za to pani Szymanowskiej. Jak przyjedzie Xżna Zenei-

__________ 
48  KAROL KACZANOWSKI (1801-1873) – ksiądz, zmartwychwstaniec. Wal-

czył w powstaniu listopadowym; na emigracji robotnik w Tuluzie; po 
nagłym nawróceniu wstąpił do Domku Jańskiego (1838); stud. teologię  
w Rzymie. Jako jeden z pierwszych zmartwychwstańców złożył śluby za-
konne w katakumbach św. Sebastiana (1842); święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1843r. Duszpasterz polonijny w Paryżu (1843-1853); proku-
rator zgromadzenia (1857-1863); misjonarz w Bułgarii (1863-1867); asy-
stent generalny (1867-1873). 

49  MARCHETTI – ksiądz, powiernik zmartwychwstańców w Rzymie. 
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da50 pójdź do niej i powiedz, że wszystkie jej książki osobno zło-
żone masz w swojej opiece na jej rozkazy. Was wszystkich bracia 
najdrożsi zawsze noszę w pamięci i sercu. Przeszłej soboty ofiaro-
wałem Mszę ś.[więtą] za Hipolita, właśnie dniem wprzódy list jego 
odebrałem. Ściskam Was najczulej. 
            Wasz w Chrystusie P.[iotr] 
 
 

17. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 413) 
 

Poznań, 7 paźdz.[iernika]1842. 
 
  Moi najdrożsi w Chrystusie bracia, wróciłem dziś w nocy po 
tygodniowej niebytności w mieście; już to druga wycieczka, poju-
trze da li Pan Bóg trzecią robię, widzicie zatem, że to nie pogoda 
do pisania listów.  

 Żniwo tu wielkie, wielkie, moi drodzy i dzięki Bogu jest du-
żo dusz czystych, pragnących Boga z których już niejedną na- 
potkałem, brakuje tylko na żniwiarzach – módlmy się do Ojca żni-
wa. Tymczasem Dyrektor policji tutejszej oświadczył Arcybisku-
powi, że ma polecenie od Rządu cierpienia tu księży zagranicznych 
to jedno. Po wtóre na wstawienie Xcia Wilhelma Minister Eichhorn 
kazał powiedzieć, że jak będę przez Berlin przejeżdżał chętnie się 
ze mną będzie widział, że mogę przyjść do niego. Widzicie więc 
moi drodzy, jak się rzeczy układają. Jaki skutek ostatni, to w Bo-
żym ręku, ale módlmy się teraz. 
  Gdybym chciał opisywać wszystkie szczegóły nie wystar-
czyło by mi czasu, zresztą da Pan Bóg to Wam je lepiej ustnie opo-
wiem. Może też prędzej się zobaczymy, niż zamierzałem. Co  

__________ 
50  ZENEIDA Wołkońska, księżna (zm. 5. 02. 1862 r.) – znajoma Adama 

Mickiewicza w Moskwie. W Rzymie okazywała przyjaźń Polakom, 
dobrodziejka zmartwychwstańców. 
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w tej chwili powiedzieć mogę to, że za miesiąc zapewne już będę 
się miał ku drodze do Paryża, może prędzej. Bóg to najlepszy wie, 
ale zwlekać zdaje mi się nie trzeba. I dlatego głównym powodem 
tego pisania jest, abyście dla sióstr wypatrzyli mieszkanie i mi to 
jeszcze donieśli tutaj. Pisałeś mi drogi Edwardzie o bon Berger, 
mnie się nie zdaje, aby to miejsce było dogodnym, choćby może 
dlatego, że tam pensjonatki przyjmowane są dawne nierządnice. 
Trzeba by dla sióstr zabezpieczyć pobyt w takim wynalezionym 
domu naprzód na sześć miesięcy z zamówieniem w razie potrzeby 
drugich 6 miesięcy. Proszę Was tym się niezwłocznie zająć, bo ich 
wyjazd od tego zależy, a tu nie mają już co robić. Czekamy tylko 
przybycia trzeciej siostry, która do mnie list bardzo dobry i szczery 
napisała. Jest to dwudziestokilkuletnia panienka i widać dusza 
prosta, pokorna – przy tym bardzo dobrego wychowania.  

 Boże mój, sam tę rzecz prowadź, bośmy tego zupełnie nie-
zdolni. Ach módlcie się kochani bracia o łaskę Bożą! 

  Ja sam dzięki Bogu ciągle zdrów teraz jestem mimo podróży 
i chłodnej pogody. Muszę tu w Poznaniu zaległe pooddawać wi-
zyty i wyjść natychmiast. Addio, najdrożsi w miłości Pana Jezusa 
ściskam Was najserdeczniej najczulej. 

Wasz w Chrystusie Piotr 

 Ucieszyły mnie bardzo szczegóły o kazaniach Twoich mój 
drogi Hieronimie – nie myśl jednak, żeś co zrobił, neque qui rigat 
neque qui plantat est aliquid, sed qui incrementum dat Deus [Ani 
ten co podlewa, ani ten co sieje coś znaczy, lecz Bóg, który daje 
wzrost].  
 Ach bądźmy powolnym narzędziem w Jego ręku i tylko o to 
Go błagajmy, abyśmy w niczym nie przeszkodzili Jego widokom 
nad nami. Módlcie się za mną gorąco moi najdrożsi. 
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18. List do Jana Koźmiana (ACRR 1437) 
 

Poznań, 15 paźdz.[iernika] 1842. 
 
 Mój najdroższy Janie, przetrzymałem Cię dłużej, niźlim za-
mierzał nie dając Ci żadnej o sobie wiadomości. Wiem, że mi to 
chętnie darujesz, chcę mówić nie poczytasz na karb mojej obo-
jętności, bo Bóg widzi jak mam szczere dla Ciebie i zupełne serce, 
ale raczej, jak też jest rzeczywiście, przypiszesz to memu tysiącz-
nemu rozerwaniu w dzisiejszym położeniu koniecznemu. Właśnie 
parę godzin temu wróciłem z tygodniowej wycieczki, a już to trze-
cia. Tam nawet niepodobna pomyśleć o wzięciu pióra do ręki. 

  Tą razą byłem między innymi i w Rokosowie u Pani Karo-
liny Mycielskiej, gdzie zastałem bawiącego od dni dziesięciu Ceza-
rego, poznałem się z Augustem Sułkowskim i wielu innymi. Ceza-
ry bardzo tu dobry na młodzież wpływ wywiera. Z sobą jeszcze-
śmy nie przyszli do ostatecznego porozumienia, najwięcej dlatego, 
że zajęty, ale jutro właśnie przyjeżdża do Poznania. Tu poznałem 
się ze wszystkimi prawie – Marcinkowskim, Libeltem, Moraczew-
skim itd. nie skończyłbym wyliczać. Zapewne już wiesz, że mi tu  
z początku robili trudności, a potem mnie zostawili w pokoju, aż do 
spowiedzi z Berlina. Ta jeszcze nie przyszła tylko minister wyznań 
kazał mi powiedzieć, że mnie chętnie będzie widział w moim przy-
jeździe przez Berlin. Jest więc jakaś nadzieja. 
  Powiadam Ci mój drogi bracie, że tu bardzo wiele jest do 
roboty, rola duszna leży tu dosyć odłogiem, a jest jednak wiele do-
brej roli. Spotkałem wiele dusz bardzo pięknych i zdolnych wy-
sokiego chrześcijańskiego życia. Rozum tutaj, a jaki rozum, trzyma 
życie w jakimś nienaturalnym wygórowaniu i napięciu, każdy 
zamumiały, kto tylko książkę filozoficzną do rąk kiedy wziął, albo 
uchodzi za takiego, że wziął. Mówię tak, bo tu Marcink.[owski] 
twierdzi, że wszyscy piszą, a nikt nie czyta, a on musi lepiej znać 
stan rzeczy tutejszy.  



 

 65 

 W Seminarium nawet i między księżmi panuje również ta, 
którą nie wiem jak po prostu nazwać, morgue scientifique [wynio-
słość naukowa]. Serce wyziębiają, to poczciwe, szczere, szlachetne, 
nasze polskie serce. Tej uczoności najlepszym obrazem jest Biblio-
teka Warszawska, która teraz stała się pismem zupełnie uczonym  
i wysokiej zresztą wartości.  

 Tygodnik tutejszy zupełnie upadł, pisarze poznańscy pisują 
teraz do Biblioteki, mówię szczególnie o Libelcie. Wychodzi ona 
teraz podwójnymi zeszytami co miesiąc, każdy około 15 arkuszy  
i więcej druku. Utrzymuje ją najbardziej Cieszkowski (a jak wiesz 
kreacji Łubieńskich), który swoim kosztem drugi miesięczny 
zeszyt wydaje pod tytułem biblioteki zagranicznej, gdzie są tłuma-
czenia same: w pierwszym zeszycie dana jest Guizota Historia Cy-
wilizacji przekładu Feliksa Bentkowskiego51.  

 Cieszkowski nabył tu teraz majątek o godzinę tylko drogi od 
Poznania, byłem tam u niego kilkakroć, bawi teraz w Warszawie; 
daleko on zawędrował i Bóg święty wie, kiedy, jak i czy wróci?  
 Ale pocieszającym jest zjawiskiem pismo Pani Ziemięckiej52 
Pielgrzym w duchu czysto katolickim, dawna uczennica Hegla, dziś 
filozofka chrześcijańska. Szczęść jej Boże! Pielgrzym z talentem 
__________ 
51  FELIKS BENTKOWSKI (1781-1852); historyk, filolog; nauczyciel historii  

i literatury w Liceum Warszawskim; członek Warszawskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk; jest autorem pierwszej próby ukazania cało-
ściowego polskiej bibliografii (Historia literatury polskiej wystawiona  
w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1-2, Warszawa 1814), a także kil-
kunastu rozpraw historycznych; w dowód uznania Uniwersytet Jagiel-
loński nadał mu tytuł doktora filozofii; red. nacz. Pamiętnika Warsza-
wskiego (1814-1821); profesor zwyczajny historii powszechnej na Uni-
wersytecie Warszawskim (1817. 

52  ELEONORA ZIEMIĘCKA ( 1819-1869), filozof i publicystka; założycielka  
i red. Pielgrzyma; początkowo zwolenniczka heglizmu; od 1841 zwolen-
niczka filozfii tradycjanolistycznokatolickiej; autorka Zarysów filozofii 
katolickiej.  
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redagowany, pisuje do niego Szaniawski i Richter, młody i zdolny 
pisarz, który obiecuje być z czasem może i dobrym filozofem ka-
tolickim.  
 Tu też w Księstwie co dzień lepiej. Rozumiem, że umysły co-
raz gotowsze do przyjęcia prawdy, byle im ją tylko przedstawić. 
Ach! powiadam Ci raz jeszcze ile tu jest dusz prawdziwie zacnych! 
Dla nich zmiłuje się zapewne Pan Bóg i nad resztą. 
 Zresztą mój drogi Janie dość zdrów jestem, dziś tylko zmor-
dowany podróżami ledwie piszę, ale korzystam z czasu, potem pi-
sząc już prawie zapomniałem o znużeniu. Jeśli da Pan Bóg, to z po-
czątkiem przyszłego miesiąca pojadę do Berlina, a może przed zi-
mą jeszcze samą w Paryżu.  

 Ściskam Cię najczulej w miłości Chrystusowej, Matce, Stani-
sławowi i reszcie rodzeństwa oświadcz moje ukłony i chrześcijań-
ską pamięć.  
 Łaska P.[ana] N.[aszego] J.[ezusa] niech z Tobą mieszka na 
zawsze mój najdroższy bracie w Chrystusie. 

Piotr 
 
 

19. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 414) 
 

Poznań, 18 paźdz.[iernika] 1842. 
 
 Moi w Chrystusie najdrożsi bracia, cieszę się, że mam sposo-
bność przesłania listu do Wiednia, który sam oddany Nuncjuszowi 
dojdzie Was pewną drogą, bo mogę nieco otwarciej pisać. Tu bo-
wiem wszystkie listy na poczcie czytają i Arcyb.[iskup] ostrzega 
mnie ciągle, abym nic takiego nie pisał, co bym nie chciał, aby by-
ło czytane. To nawet było przyczyną, że dotychczas raz tylko do 
Was pisałem, do Paryża zaś wszystkiego dwa razy także, tak że po 
odprawieniu tego listu jesteście równo obdzieleni. Moi najmilsi. 
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Trzy całe tygodnie jeździłem po prowincji i poznałem część połu-
dniową, która daleko lepiej pod względem religijnym i ma du-
chowieństwo lepsze. Jak to Pan Bóg stosunkowo obdziela! Z ks. 
Stefanowiczem53 za[wa]rłem czułą znajomość, godny to kapłan.  

 Z ks. Tycem54 dotychczas ciągle się mijamy, chociaż on do 
Poznania przyjechał między innymi i dlatego, żeby mnie poznać 
(ale mnie wtedy nie było), a ja znowu do Leszna dotarłem gdzie on 
jest proboszczem, ale go również nie zastałem, bo pojechał był do 
pobliskiego miasteczka na odpust. Z ks. Stefanowiczem przepędzi-
łem raz cały wieczór w Czerwonej wsi u Stasia Chłap [owskiego]55 
potem dzień cały w Oporowie u referendarza Józefa Morawskiego, 
gdzie się zebrało nadzwyczaj liczne towarzystwo i nareszcie byłem 
u niego w Poniecu parę godzin, przejeżdżając z Rokossowa od Pani 
Karoliny Mycielskiej do Leszna. Z ks. Prabuckim jesteśmy zu-
pełnie jak bracia. Z Marcinkowskim jesteśmy zawsze szczerze, ale 
on unika być ze mną sam na sam, wczoraj jeszcze Panna Schola-
styka zapraszała go, jak był u Arcyb.[iskupa], aby mnie odwiedził  
i poradził mi co na katar któregom dostał, a on się wymówił powia-
dając, że mam swego doktora Bentkowskiego, chociaż u siebie 
przyjmuje mnie najlepiej, ale cóż kiedy u niego zawsze pełno. Tu-
taj się zdarzyło, że jeszcze z Maciejem Mielżyńskim, który po Mar-
cinkowskim jest może pierwszą figurą z tej strony nie poznałem 
się, nie było go w Poznaniu, ale za to zabrałem lekką znajomość  
z Moraczeskim bardzo dowcipnym człowiekiem, propagandystą  

__________ 
53  FRANCISZEK STEFANOWICZ (1801-1871) – święcenia kapłańskie w 1824; 

dziekan w Krobii; kanonik kapituły poznańskiej (od 1854); sufragan 
poznański (1854-1871).  

54  ANTONI TYC (1807-1861) – ksiądz, proboszcz, katecheta w gimnazjum  
w Lesznie, Gnieźnie i Trzemesznie.  

55  STANISŁAW CHŁAPOWSKI (1822-1902) – bogaty ziemianin wielkopolski 
w Czerwonej Wsi, działacz społeczno-polityczny, związany ze stron-
nictwem ultramontańskim, przyjaciel OO. P. Semenenki CR i H. Kajsie-
wicza CR, dobrodziej zgromadzenia.  
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w zasadach Nacjonala, małą mi dał nadzieję. 
 O Libelcie jużem pisał. Zresztą wiele jest innych osób, które 
poznałem, ale próżno Wam opisywać ich osobistości, to Wam tyl-
ko w ogólności powiem, że dzięki Bogu nasze położenie byłoby tu 
jak mi się zdaje bardzo korzystnym, trzeba by tylko wystąpić śmia-
ło i dużo robić, mieć wielkiego ducha poświęcenia, wielką, wielką 
miłość. Naukowość tutejsza nie jest straszna, chociaż trzeba ko-
niecznie przeciwko niej się przygotować, można ją zabić wiarą, 
przykładem i działaniem, ale trzeba też umieć powiedzieć prze-
ciwko niej śmiałe i stosowne słowo. Potem młodzież ma wiarę, wy-
nosi ją z domu od matek, dopiero w dalszym wieku ją traci, o tym 
się dowodnie przekonałem i trzeba by na to zwrócić baczne oko. 
Bom się też poznał i z młodzieżą niektórą tutejszą, dobre to 
wszystko serca, a niektóre bardzo piękne, tylko uprawy brak. 

Obie siostry czekają wyjazdu z niecierpliwością. Dał Pan 
Bóg i trzecią, ale ta jeszcze za granicą siedzi i czeka paszportu. Pan 
Bóg łaskawy prowadzi to dotychczas jakoś, zapewne nie zechce 
opuścić i wskaże swoją wolę. 

Moi drodzy bracia mam tu dosyć do roboty, szczególnie 
słucham dosyć spowiedzi o czym do Was w liście pocztowym nie 
pisałem. Miałem też i kazanie już jedno w jednej z moich wycie-
czek na wsi, gdzie się zgromadziło kilku obywateli z okolicy. Już 
mam drugie zamówione. Módlcie się moi najdrożsi, abym wyko-
nywał święcie wolę Bożą w tym wszystkim, co tu na mnie spada.  
Zresztą około 10 listop.[ada], jakem tu już Wam zdaje mi się do-
nosił zamierzam ruszyć do Berlina, chyba że mnie prędzej stąd po-
ruszą. Jak to dziwnie Pan Bóg złożył, że mnie tutaj nie turbują wca-
le, chociażem ksiądz, kiedy oto np. niejakiego Zaleskiego kupca  
w Anglii, towarzysza szkolnego Hipolita, zaraz stąd wyturbowali. 
Widziałem się z nim, człowiek do rzeczy, choć zwolennik 3° Maja. 
W ogóle trudniejsi są teraz dla emigrantów, Generałowi Chł.[apo-
wskiemu] odmówili wpuszczenia Walerego i Małachowskiego, 
chociaż on ma nadzieję, że to w Berlinie przerobi. Pojechał tam 
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wczoraj i na mnie będzie czekał. Zabawi parę miesięcy dla swego 
syna starszego. 

 O Koszkoskim pamiętam, ale cóż, kiedy nie mogę wiedzieć 
gdzie jego narzeczona? Trzeba o tym do niego pisać. Doszły tu 
różne listy z Paryża donoszące o wielkim wrażeniu, jakie tam 
czynią kazania brata Hieronima.  

 Niech będą dzięki Bogu! Muszę kończyć, bo okazja 
odchodzi. Proszę Was przesłać ten list do braci w Paryżu drogą 
morską, bo nie mógłbym do nich tego wszystkiego pisać.  
 Ściskam Was wszystkich najczulej, najserdeczniej w miłości 
Chrystusa, w którym zawsze jesteśmy duszą jedną i sercem je-
dnym.  

 O kochajmy się szczerze moi najmilsi i dopełnijmy tego 
życzenia Pana Naszego, „aby byli jedno jako my jesteśmy jedno”, 
Hipolitowi tysięczne życzenia załączam błogosławieństwa i łaski 
do jego celu, Karola najczulej ściskam, toż mojego Władysława, 
Stasia i Aleksandra – Ciebie mój drogi Józefie wiesz, jak kocham  
i jak zupełnie Bogu polecam. 
         Wasz najoddańszy w Chrystusie 

              Piotr 
 Nb. Bentkowski rozmyśla o stanie duchownym, módlcie się 
na jego intencję.  
 List przyłączony oddaj czym rychlej. Generałowi Jez.[uitów] 
moje najniższe ukłony, powiedz mu o tym, że mnie minister daje 
posłuchanie i że jest jakaś nadzieja.  

 O. Villefort moje synowskie uszanowanie i wyraz szczerej 
miłości. Toż O. Laudes, Perrone, Dmowskiemu56 itd. Do Marchet-
__________ 
56  JÓZEF ALOJZY DMOWSKI SJ (1799-1879) – ksiądz, ur. w Żytomierzu, 

wstąpił do zakonu w 1818 r. w Puszy; po wydaleniu jezuitów z Rosji  
w 1820 wyjechał do Ferrary, gdzie odbył studia filozoficze, a w Rzymie 
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tego zapewne niezadługo napiszę dziś czasu nie mam, ale nie za-
pomnij go zapewnić o moim jednostajnym dla niego sercu.  

 Szymanowskim najczulsze ukłony, nieraz o nich pamiętam  
i wszystkim.  

 Terrigego interes bardzo dobrze stoi, Arcyb.[iskup] chce go 
znowu uczynić swoim Ajentem.  

 Janowi także oświadcz moją pamięć, a jeśli jest Wejsenhofo-
wi57, Malińskiego 58 najczulej uściskaj.  

 Adieu. 

__________ 
studia teo1ogicze; profesor filozofii (1829-1837) i teologii dogmatycznej 
(1835 i 1838-44) w Collegium Romanum. 

57  LUCJAN WEJSENHOFF (1807-1881) – malarz pochodzący z Litwy; 
uczestniczył w powstaniu listopadowym jako kapitan, najpierw w od-
dziale Emilii Plater, potem w korpusie gen. Ramorino; przebywał na emi-
gracji w Paryżu w latach 1832-40; uczestniczył w spotkaniach u Adama 
Mickiewicza, podczas których czytano Pana Tadeusza; serdeczny przyja-
ciel Zygmunta Krasińskiego. 

58  JÓZEF MALIŃSKI (? 1801-1871) – malarz, uczeń Jańskiego i przyjaciel.  
W 1832 r. był  wymieniany jako uczeń Antoine'a Grosa. W tym okresie 
Maliński przyjaźnił się z Jańskim, którego poznał w 1828 r. i który 
wywarł na jego życie i twórczość znaczący wpływ. Dzielił z nim w 1830 
r. mieszkanie przy rue Vivienne. Wraz z nim należał do saintsimonistów 
III stopnia (czerwiec 1831). Również z nim przeszedł w 1835 r. na 
katolicyzm. Uczestniczył w życiu emigracji polskiej w Paryżu. Od 20 
lutego 1836 zamieszkał w „Domku” Jańskiego przy rue Notre-Dame-des-
Champs, ale w obawie przed represjami policji francuskiej już 24 maja 
tego roku opuścił go i wyprawił się do Anglii. W Londynie przebywał do 
1839 r., uczestnicząc w próbie założenia tam domu wspólnoty religijnej. 
Powrócił do Francji, a następnie, w 1841 r., zamieszkał już na stałe  
w Rzymie, utrzymując bliskie więzy ze zmartwychwstańcami. Maliński 
tworzył głównie obrazy olejne, rzadziej akwarele, o tematyce religijnej, 
patriotycznej (sceny historyczne), w których można dostrzec ideowy 
wpływ Jańskiego i jego najbliższych kontynuatorów. Malował portrety,  
a także kopiował znane dzieła malarstwa włoskiego. 
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20. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1321) 
 

Poznań, 24 paźdz.[iernika] 1842. 
 
 Mój najmilszy w Chrystusie i najdroższy bracie, dziękuję Bo-
gu w uniżeniu i szczerze za wszystkie dobre nowiny, które  
w Twym ostatnim liście były zawarte. Bogu raz jeszcze tysięczne 
dzięki za ducha dobrego, największy dar oto, którego nam raczy 
dawać – wielkie Jego miłosierdzie nad nami, wypełniajmy Jego 
wolę świętą, która jedna jest godna, aby się działa.  

 Wszystko coś uczynił, czy to względem brata Aleksandra, 
czy też względem Stanisława nie tylko zupełnie pochwalam, ale 
mnie to prawdziwą przyniosło pociechę – oglądałeś się na wolę 
Bożą mój drogi, najdroższy Józefie, a to czyniąc bądź bezpieczny, 
nawet zachęcem Cię do większego bezpieczeństwa w postępo-
waniu, raz oparłszy się na woli Bożej i wtedy o to tylko niech nam 
chodzi, jak tę dobrą wolę wypełniania woli Bożej utrzymywać  
i oczyszczać. Stasia tedy wcale nie przymuszać i możesz mu z mo-
jej strony powiedzieć, że cokolwiek mu powiedziałeś ja zupełnie 
przyjmuję, i że mu zaręczamy wszelkie dopomożenie do zostania 
księdzem, zostawiając jego połączenie się z nami dalszemu, gdyby 
mu Pan Bóg dał powołaniu. Niech to tylko poleci dobrze on sam 
Panu Bogu i prosi go o oświecenie i chęć pójścia za Jego wolą. 

 Siostra Julia przywiozła z sobą cały pakiet listów do Ciebie, 
te wszystkie przesłałem drogą na Wiedeń, już je zapewne musiałeś 
otrzymać. Także przed kilku dniami posłałem drugi list do Was, 
który jeżeliście jeszcze nie otrzymali, to pewno niezadługo otrzy-
macie. Dzieło Chwaliboga zacząłem tu już drukować i zdaje się, że 
się podoba, w drukarni czytało je parę osób i byli zachwyceni spo-
sobem przedstawienia rzeczy. Inne nowiny będziecie mieli w ta-
mtym liście. Za tydzień jaki, wyjeżdża tu stąd jeden teolog do 
Rzymu, będę korzystał zapewne ze sposobności i prześlę Wam mo-
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że sławne dzieło Trentowskiego59, które tylko co tu wyszło po 
polsku w 4 tomach, Chowanna, czyli system pedagogiki naukowej. 
Autor między innymi rzeczami okazuje pobłażanie dla bezżeństwa, 
dlatego że w nim żyli Chrystus Pan i Marcinkowski!!! Na końcu 
naiwnie chwali się, że jest niemal wszystkowiedzem. Nasi przyja-
ciele tuszą sobie po dziele Chwaliboga, że będzie antydotem.  

 Nb. znalazłem tu drukarza i księgarza właśnie tego, co w ba-
zarze ma sklep, więc jest środkowy, Stefańskiego60, skarb człowie-
ka, z religią i sercem, jesteśmy jak bracia. 
 Pytasz się mnie o zdanie względem ks. Marchetti. Mój drogi 
Józefie Pan Bóg to tam Ci lepiej na miejscu pokaże, wszystko zale-
ży od niego samego, jeśli będzie czuł powołanie. Jak we wszystkim 
tak i w tym wola Boża, będę się tu modlił, żeby raczył ją wykazać 
w tym przedmiocie. A zresztą macie Ojca Villefort, który jest 
nawet jego spowiednikiem, który właśnie tak kocha wolę Bożą i da 
Wam dobrą radę. Bardzo mnie cieszy mój drogi Józefku, że się go 
radzisz i dziękuję Bogu, że nam dał takiego poradnika. Oświadcz 
mu z mojej strony najczulsze wyrazy uszanowania i zupełnej sy-
nowskiej w Chrystusie miłości. Niech raczy pamiętać o mnie  

__________ 
59  BRONISŁAW FERDYNAND TRENTOWSKI (1808-1869), filozof, pedagog, 

publicysta, gł. Przedstawiciel tzw. polskiej filozofii narodowej; wy-
kładowca na uniwersytecie we Fryburgu (1838-1847); gł. prace: Cho-
wanna, czyli system pedagogiki narodowej (t. 1-2, 1842); Stosunek fi-
lozofii do cybernetyki, czyli sztuka rządzenia narodem (t. 1-2, 1844), 
Panteon wiedzy ludzkiej... (t.1-2, 1873-1881). 

60  WALENTY MACIEJ STEFAŃSKI (1813-1877) – drukarz i księgarz w Po-
znaniu (od 1838), działacz społeczy i polityczy w Wielkopolsce; 
uczestnik powstania listopadowego; w swej drukarni wydawał dzieła 
naukowe i popularnonaukowe, periodyki oraz tajne druki emigracyjne; 
reprezentant lewicy w Komitecie Narodowym Polskim w Poznaniu 
(1848); czynny działacz w Lidze Polskiej w Poznaniu; władze pruskie 
zmusiły go do likwidacji drukarni i księgarni (1851 ); od 1854 działał na 
Pomorzu. 
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w modlitwach swoich. 
 Caralesa i Cheruela najczulej pozdrawiam. Tego ostatniego 
Pani Mycielska bardzo mile przypomina. Powiedz mu to. Jak by-
łem w Rokossowie tośmy z nią o nim długo mówili. Generalstwu 
najczulsze ukłony. Generałowej samej, naszej najdroższej siostrze 
powiedz, że ją często serdecznie przed Panem Bogiem przypo-
minam i dziękuję za całą miłość jaką nam darowała.  
 Generałowi Jezuitów powiedz, że tak nie jest w ogóle, jak 
Wam doniesiono o skutku odezwy papieskiej, że i tu i w Króle-
stwie są z niej kontenci, że naturalnie uczucie patriotyzmu zostało 
nieco zmartwione owymi wyrażeniami, ale nie oburzone, i że  
w ogóle są wdzięczni i prawdziwie wdzięczni, i że chciwie bardzo 
szukają egzemplarzów odezwy. Szkoda, że jeszcze polskie tłuma-
czenie nie wyszło. Chciej go poprosić, żeby to dalej powiedział.  
Z resztą Marchettego proszę Cię jak najczulej pozdrów i uściskaj 
ode mnie. Powiedz mu, że go zawsze głęboko w sercu noszę  
w miłości Pana Jezusa i że tylko dla zupełnego braku czasu nie 
piszę. 
 Wszystkich Was moi najdrożsi bracia Bóg widzi jak z serca 
całuję i pozdrawiam. Bądźmy w Jego miłości, jak Pan Nasz życzył, 
bądźmy jednym, na zawsze moi najmilsi, najlepsi, najdrożsi bracia. 
Ciebie najmilszy Józefie szczególnym sercem ściskam, całuję i Bo-
gu polecam. 

Wasz Piotr 
 

 P. S. Mejerowicza jednak znoście z wszelką miłością t. j. Do-
pomagajcie mu w jego utrzymaniu, wynajdźcie mu jeśli można za-
trudnienie, nie rekomendując go jednak nikomu szczególnie z wyż-
szych figur. Mój Boże w Monachium zdawał się tak szczerze być 
zdecydowanym! Coż robić? Powiedz mu mój Józefie, że chociaż 
mnie jego postępek zmartwił, ale że go zawsze kocham i niech mi 
napisze list szczery zwierzający się jeżeli uczuje tego potrzebę. 
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21. List do Braci CR w Paryżu (ACRR 415) 
 
Poznań, 25 paźdz.[iernika] 1842. 

 
  Moi najdrożsi, najserdeczniejsi bracia, dwa listy Wasze osta-
tnie jeden po drugim otrzymałem i dziękuję serdecznie, uniżenie 
Panu Bogu za wszystko dobre, które daje nam niegodnym. O kaza-
niach brata Hier.[onima] wiele osób z Paryża tu pisało, miałem 
więc szczegóły o wrażeniach jakie sprawiły. To co mi w ostatnim 
liście sam pisze dobre także i dzięki Bogu za to także. 

  Główna rzecz o którą mi chodzi jest pomieszkanie dla sióstr. 
Rzeczą jest konieczną, jeśli tylko da się zrobić, aby mogły należeć 
do spólnych ćwiczeń domu w jakim będą zostawały, bo to tylko 
może im dać wyobrażenie i doświadczenie życia spólnego. Jeżeli 
siostra J.[ulia] już tego zakosztowała i wie co to jest, to jednak ani 
jedna ani druga z pozostających tego nie zna, a znać uprzednio tak 
przecie powinny. Owóż w domu S. Thomas de Villenecuve naj-
mując li tylko mieszkanie nie będzie się tego miało, co tak właśnie 
potrzebne. Czyby nie można tego jak ułożyć i uprosić przypu-
szczenia do życia spólnego, choćby nawet z rekreacji spólnych 
miały być wykluczone, w których podobno dzieją się napomnienia 
publiczne, a te przy obcych osobach dziaćby się nie mogły. Wy-
wiedzcie się o tym, tam na miejscu możecie łatwiej wszystkie 
poznać szczegóły – widzicie o co rzecz głównie chodzi: o poznanie 
i doświadczenie życia spólnego zakonnego. Może najlepiej teraz 
nie najmować stałego mieszkania, ale tylko na pied á terre [miejsce 
do zatrzymania się]. Odpiszcie mi jeszcze na to, bo do 15 listo-
p.[ada] zawsze tu jeszcze zabawić myślę, chyba by zaszły nieprze-
widziane okoliczności, a i tak list mnie jednym dniem później 
dojdzie w Berlinie, gdzie już Generał Chł.[apowski] znajduje się  
i ma dla mnie u siebie izbę przygotowaną, jak mi to dzisiaj właśnie 
donieść kazał. Tam będę musiał z 10 dni zabawić. Poznania prędzej 
nie opuszczam, bo 11go imieniny Arcybiskupa, na których grze-
czność i wdzięczność każą mi się znajdować. 
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  Kochane siostry są w najlepszym usposobieniu i gotowe iść 
za wolą Bożą we wszystkim. Bogu za to najczulsze dzięki. Pragną 
tego o czym wyżej pisałem. 
  Druk Chwaliboga rozpoczęty u Stefańskiego. Młody to czło-
wiek pełen serca i kochający Boga – sklep ma w bazarze, przypa-
dkiem na niego natrafiłem i bardzom rad z tego, jesteśmy bardzo 
serdecznie z sobą. Alfred przemyśla o zostaniu księdzem, módlcie 
się na jego intencję. Zresztą pisałem do Rzymu na Wiedeń list 
dłuższy nieco, który Wam odeślą. Jestem zdrów dzięki Bogu. Naj-
czulej, najserdeczniej uściskajcie Bohdana i Stefana, polecam ich 
serdeczności Pana Boga. O Ropelewskim61 nic mi nie piszecie, 
przypominam mu się serdecznie. Wiktor? Ściskam Was samych  
i całuję w miłości Chrystusowej tysiąc i tysiąc razy moi najmilsi, 
najserdeczniejsi, najdrożsi bracia i proszę Was o szczerą modlitwę. 

               Wasz Piotr 
 
 

22. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1322) 
 

17 listop.[ada 1842 r.].  
 
 Mój drogi Józefie, otrzymałem list od Aleksandra, który Ci tu 
przesyłam, przeczytaj go uważnie. Mnie on bardzo poruszył  
i wstrząsnął, serce moje wielkim żalem i spółczuciem napełnił. 
Gdybym szedł za pierwszym popędem powiedziałbym Ci, żebyś na 
powrót biednego Aleksandra do domu przyjął. Ale wiem jakiego 
mam w Tobie brata i że na Twoje sumienie zupełnie się spuścić 
__________ 
61  STANISŁAW ROPELEWSKI (1814-1865) – krytyk literacki, poeta, 

leksykograf; uczestnik powstania listopadowego; po jego upadku przed-
ostał się do Paryża; bywał na wieczorach literackich u Adama Mickie-
wicza; uczestniczył w wyprawie Józefa Zaliwskiego, po czym znalazł się 
ponownie w Paryżu i związał z założonym (14 lutego 1835 r.) przez 
Józefa Bohdana Zaleskiego Towarzystwem Słowiańskim. 
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mogę. Rozważ więc mój drogi Józefie to wszystko przed Bogiem, 
poradź się Ojca Villefort i uczyń co Ci twoje sumienie rozkaże. Tu 
tylko powiadam Ci moje szczere pragnienie, aby Aleksandra na 
powrót przyjąć do domu, ale nie już jako nowicjusza, tylko jako 
konwiktora, dać mu u nas mieszkanie i żywność – i dać mu czas do 
przyzwyczajenia się do życia regularnego.  

 Być może, że w lecie przyprowadzi mnie Pan Bóg do Rzy-
mu, wtenczas byśmy naradzili się, co dalej począć. A może Pan 
Bóg pomoże skuteczniej przez ten czas dobrej woli Aleksandra, co 
daje wielką nadzieję, to, to sumienie, na które tak użala się. Tak 
mocno Pan Bóg mu pokazuje, co ma czynić i woła do Siebie. Jutro 
piszę da Pan Bóg do niego. Mój Józefie wkładam to wszystko na 
Twoje sumienie jako rzecz bardzo ważną. Nie rozstrzygam jej, bo 
nie jestem na miejscu daruj, że tak sumienie Ci obarczam, ale 
rachuję na Twoją miłość. Ściskam Cię serdecznie. 

Twój Piotr 
 
 W liście do Mejerowicza, który piszę na poste restante, 
zachęcę go do zupełnej ufności w Tobie i powiem mu, że na Ciebie 
zdałem, choć chciałbym mu zrobić czego pragnie. Bądź dla niego 
sercem. 
 
 

23. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1293) 
 

Berlin, 5 grud.[nia] 1842 . 
               Behrenstrasse 56.  
              2.Treppeu 1. 
 
 Mój najdroższy Alfredzie, odsyłam Ci, choć może trochę 
późno rękopis Chwaliboga. Jeden tylko podział wprowadziłem do 
rozdziału V, zaczyna się on razem z arkuszykiem 20, gdzie trzeba 
będzie położyć cyfrę 2. Prócz tego postrzegłem, że przypiski nie 
były poprawione przeze mnie przy pierwszym czytaniu rękopisu,  
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i że następnie trzeba będzie przed drukowaniem odczytać kopię  
z której drukują i poprawić terminologię według tego, jak to uczy-
niłem w samym rękopisie, który Ci odsyłam.  
 Drugi interes jest taki, że odsyłam na Twoje ręce rękopis 
jakiś filozoficzny in folio i jego kopię, które będziesz łaskaw oddać 
Cezaremu Platerowi. Zgłosi się on o to do Ciebie. Odsyłam przez 
pocztę jako pakiet, gdzie też przyłączyłem rękopis Chwaliboga. 
 Czekam od Ciebie listu, być bardzo może, że jeszcze w Pią-
tek tu będę, a tak by list Twój mnie doszedł; w przeciwnym razie 
Generał odeśle mi go dalej. Zostaję tu tak długo, bo Minister chory, 
przyjmować nie może, a tu raz już będąc trzeba rzecz skończyć – 
czekam więc cierpliwie, kiedy będę przypuszczony. 

 Mój kochany w Chrystusie bracie, nieraz o Tobie pamiętam  
i polecam Cię Bogu z całego serca. Już mi tęskno za nowinami  
o Tobie – jak Ci szczególniej powodzi się na duszy? Nie opuszczaj 
modlitwy i sakramentów: owszem, bądź coraz wierniejszy, szukaj 
tylko Boga, Jego miłości, Jego woli. Nim tylko napełnione niech 
będzie Twoje życie, o to proś gorąco, a siebie samego wyrzeknij 
się coraz bardziej. Tego jeden tylko Pan Bóg może nauczyć i dla-
tego to trzeba tak być wiernym modlitwie. Czytaj sobie czasami 
dzieła św. Franciszka Salezego62 Introduction a la vie devote, 
jeżeliś tego jeszcze nie czytał, Traite de l’amour de Dieu, a miano-
wicie listy.  

 Pisał mi Stefański o jakiejś rozmowie, którą miał z Tobą. Jest 
to człowiek najlepszych chęci, najlepszego serca, tylko nie wyro-
biony jeszcze duchownie. Jest w nim pewna żyłka duchowości, 
która zostawiona samej sobie bierze zwykle niebezpieczny kie-

__________ 
62  FRANCISZEK SALEZY (1567-1622), bp, św., Doktor Kościoła; gorliwy 

duszpasterz, misjonarz, konferencjonista, od 1599 biskup sufragan diec. 
genewskiej, od 1602 r. jej ordynariusz; współzałożyciel sióstr Na-
wiedzenia NMP (wizytek); gł. dzieła: Kontrowersje, Filotea (1608), Teo-
tym (1616). 
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runek. Jest to duchowość oparta na uczuciu niemal zmysłowym,  
t. j. dotkliwym, która uprzytomniając nadzwyczaj i że tak powiem 
uzmysławiając prawdy i rzeczy duchownie, przeradza się w pewien 
mistycyzm podobny do tego, jaki jest w Towiańskim. Bóg, przed-
miot naszego życia duchownego, wewnętrznego jest nad wszelkie 
zmysły, nad wszelkie obrazy, nad wszelką nawet myśl, choćby naj-
cieńszą. Nie możemy więc go uprzytomnić, jak tylko wiarą, czy tą 
prostą wiarą, która jest zaprzeczeniem zmysłów, obrazów, my-
ślenia nawet, o ile coś wyobraża. Wiara tym sposobem odpowiada 
w swoim zakresie pokorze, która jest zaprzeczeniem siebie samego, 
kiedy tymczasem ów mistycyzm odpowiada dumie, która zawsze 
myśli, że jest czymś, że ma coś. I dlatego to ten drugi kierunek jest 
niebezpieczny, a przede wszystkim fałszywy. Piszę Ci o tym, żebyś 
wiedział czego się trzymać, jak Ci będzie mówił o rzeczach du-
chownych. Ale, ponieważ jest jak mówiłem człowiek najlepszej 
woli, więc obchodź się z nim jak najbardziej po bratersku; gdyby 
zaś w rozmowach chciał przyjść do jakich rezultatów, masz na od-
powiedź odwołanie się do nas. Zresztą o jego stanie mówiłem mu, 
tylko nie bardzo zrozumiał, będę mu przy łasce Bożej o tym sa-
mym pisał. 
 Teraz Cię żegnam mój drogi, serdeczny bracie – czekam od 
Ciebie listu, życząc wszelkiej łaski od Pana Jezusa i zostaję w Jego 
miłości Twoim najoddańszym bratem. 

   Piotr 
 Marcinkowskiego szczerze pozdrów. 

 
 
24. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1294) 

 
Berlin, 11 grud.[nia] 1842. 

 
 Mój najdroższy bracie, wczoraj w wieczór otrzymałem list 
Twój i bardzo mi wiele przyniósł pociechy, bo widzę, że masz pra-
wdziwe powołanie, ile sądzić mogę i że przecie znalazłeś środek, 
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który Pan Bóg życiu twemu dać zamierzał, a który naturalnie da Ci 
pokój i szczęście. Bogu więc Najlepszemu, Ojcu miłosierdzia  
i wszelkiego zlitowania serdecznie dziękowałem i dziękuję za tę 
łaskę. Bo Bóg jeden wszystko robi dobre, a udział narzędzi, któ-
rych do tego używa tak jest lichy, że nie warto o nim i wspominać. 
 Ale teraz skoroś tę łaskę otrzymał trzeba, byś na to pamiętał, 
co Apostoł mówi „upominam was, abyście łaski Bożej nadaremnie 
nie przyjmowali” to jest, żebyś dał jej wzrost jak najlepszy i pilne 
zrobił przygotowanie do godnego przyjęcia kapłaństwa. Kapłań-
stwo mój drogi Alfredzie można przyrównać do wielkiej budowy, 
która potrzebuje dobrych fundamentów. Temci jest tutaj wychowa-
nie. Wychowanie kapłana dzieli się na dwoje i odpowiada tak umy-
słowi i sercu człowieka, na poznanie nauki kościelnej (dogmatu, 
prawa, historii itd) i na poznanie nauki życia duchownego, dróg 
jego rozmaitych itd. Pod [każdym] względem potrzeba koniecznie, 
aby w wychowaniu swoim dobrze się wykształcił, aby przed przy-
jęciem sakramentu położył cały ten fundament, bo według tego 
potem Pan Bóg w Sakramencie łaskę, udziela i moc ducha taką lub 
inną do działania dalszego. Tego zaś nie można uczynić naprzód 
bez mistrzów, potem bez dania sobie potrzebnego czasu. Wierzaj 
mi drogi Alfredzie, że się nie ma czego spieszyć z samym kapłań-
stwem, przyjdzie zawsze za wcześnie. Pan Bóg pomału rzeczy robi 
i my także rzeczy wieczne powinniśmy pomału robić, bo wtedy 
potrwają na wieki. Otóż moje zdanie, a nawet prośba, bo kochając 
Ciebie tak bardzo rozumiem mieć jakieś prawo do proszenia i nale-
gania jest, abyś pojechał do Rzymu i tam odbył cały 4 letni kurs 
teologiczny. Tak zadość uczynisz owemu podwójnemu warunkowi: 
mienia mistrzów dobrych i dania sobie czasu. Jeżeli w Niemczech 
po części zaopatrzysz się w naukę kościelną, to jestem pewien, że 
Ci z największą trudnością przyjdzie wyćwiczenie się w owej dru-
giej gałęzi nauki kapłańskiej. Pobyt w Rzymie nic Cię nie będzie 
kosztował, sercem całym i najszczerszym ofiarujemy Ci pobyt  
w naszym domu, znajdziesz tam braci przywiązanych i wszelką 
pomoc do nauki. Na koszta podróży zapewne mieć będziesz (około 
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100-120 talarów) jeśli nie, to mi napisz, a ja Ci się bardzo łatwo 
wystaram. Napisz mi tylko tego samego dnia w którym ten list 
odbierzesz (wtorek), to ja jeszcze tu odpis otrzymam.  
 Zresztą nie będzie to żadną przeszkodą do umieszczenia Cię 
następnego w Księstwie, obszernie o tym mówił mi Arcybiskup, 
rząd tylko na to zważa, aby w Prusach złożony był examen maturi-
tatis i przyjęte święcenia, o pierwsze Ci nie idzie, na drugie mógł-
byś przyjechać skończywszy nauki i w przeciągu trzech tygodni je 
odebrać. Nawet na tych zasadach podczas mego u Was pobytu wy-
prawił Arcyb.[iskup] jednego młodzieńca (Alkiewicza63) do Rzy-
mu. 
 Tak mi się cała ta rzecz przed Bogiem zdaje mój najdroższy 
bracie. Rozważ te wszystkie powody przed Bogiem i daj mi znać  
o Twoim postanowieniu. Piszesz mi o radach, które Ci były doty-
chczas dawane, jakkolwiek szanuję i kocham te osoby, które Ci je 
dały, ale powiedziałbym, że nie ze wszystkich stron rzecz znają, 
albo obejrzały. Powody, które Ci dałem tak mi się wydają proste  
i prawdziwe, i mocne, że czego innego nie śmiałbym Ci radzić, a to 
nie tylko, że radzę, ale i bezpiecznie radzę przed Panem Bogiem. 
Niechże Cię ten Bóg najlepszy oświeci, nauczy, poprowadzi, będę 
Go o to w moich lichych modlitwach prosił. Do widzenia Cię mój 
drogi najdroższy Alfredzie, przyciskam Cię najczulej do serca  
w miłości Pana Jezusa, który jest naszym jedynem kochaniem  
i szczęściem. W nim jestem zawsze Twój najserdeczniejszy naj-
oddańszy.   

Piotr 
 Czekam odpowiedzi. W ostatnim liście do Stef.[ańskiego] 
było małe do Ciebie zlecenie.  
 Czyś odebrał manuskrypt? 

 

__________ 
63  ALKIEWICZ – student teo1ogii w Collegium Germanicum w Rzymie. 
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25. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1314) 
 

[Paryż, 1842 r.] 
 
 Mój drogi Józefie, nie mam czasu dłuższego listu pisać, ale 
tylko pozdrawiam Was wszystkich najczulej i najserdeczniej, ma-
cie tu na odwrotnej stronicy list ks. Dłuskiego, przyłączam do tego 
list ostatni Alfreda dla Twojej szczególniej wiadomości mój Józe-
fie, ażebyś wiedział w jakich jest usposobieniach.  
 Ks. Kucharski, który się nieszczęśliwie zmarnował, poprawił 
za łaską Bożą zupełnie swe życie, mieszka teraz u nas.  
 Ks. Dłuski64 jeszcze czas niejaki mieszkać będzie na mieście, 
ale da Pan Bóg weźmiemy go także do siebie. Jużeśmy go przyjęli 
na postulanta, chce złożyć wota; bardzo jest dobrze. Przychodzi na 
śniadanie i obiad. Jest więc nas teraz czterech, a piąty Hieronim jak 
przyjedzie. Miewamy razem ćwiczenia niektóre duchowne, daj Pa-
nie Boże, aby z korzyścią i dającego i słuchających, aby w nas mi-
łość Boża i chęć do Niego; służba jego coraz doskonaliła się  
i zmnażała. Proście o to, prośmy razem o pełność Ducha Bożego  
i łask Jego i wszystkich darów. 

     Wasz Piotr 

 Nb. Uproście i uprzedźcie Brunellego, aby przez jego po-
średnictwo korespondencje nasze załatwiać. Nuncjatura kroków 
trzy od nas. Do Jasia w tych dniach napiszę. 
 
 
 

__________ 
64  KACPER DŁUSKI (?-po 1854); proboszcz w Nowogrodzie (Nowogródku?). 

W powstaniu listopadowym kapelan 13 pułku. Od marca 1832 r. Prze-
bywał we Francji: najpierw w Besançon, potem w Salins, Nevers, a od 
XI. 1835 r. do VII. 1839 r. w Paryżu; przez krótki czas członek Domku 
Jańskiego, a także (w roku 1842) kandydat do zgromadzenia. 
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26. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1295) 
 

 Paryż, 31 stycz.[nia]1843.  
               rue des Saints Pères, 38. 
 
 Mój najdroższy w Chrystusie Alfredzie, odebrałem przed 
godziną list Twój i poleciwszy Twoją sprawę Panu Bogu, biorę się 
do odpisania Ci i powiedzenia, co mi się zdaje, że masz zrobić i że 
jest wolą Bożą, abyś zrobił. 
 Zaczynam wprost od końca: oto zdaje mi się, iż trzeba, jeśli 
inaczej nie będzie można, abyś podpisał owo zrzeczenie się i jechał 
do Rzymu. Trzeba przede wszystkim, abyś został księdzem z pra-
wdziwą nauką i jeszcze bardziej z prawdziwą świętością. To rzecz 
główna. Gdzie i jak będziesz pracował, to trzeba zostawić Panu 
Bogu, odłożyć na potem, kiedy dziś nie daje się to ułożyć, a jest na-
dzieja w Bogu, że on nam da pole do pracy najstosowniejsze  
i najlepsze, to nawet samo, które zdajemy się opuszczać, ale że je 
opuszczamy dla Boga, dlatego abyśmy bardziej jego miłości odpo-
wiedzieli, stali się mu milszymi, doskonalszymi, świętszymi, może 
je nam powrócić z lichwą. Mój Alfredzie trzeba się spuścić na 
Boga, że jak mu się na ślepo oddamy, na jego zupełne przewodni-
ctwo, tedy on nas sam powiedzie i nie da próżnych kroków stawiać 
na prawo i na lewo, ale owszem cała nasza droga będzie wyko-
naniem Jego świętej woli. Oto chodzi. Chodzi o to, abyś był świę-
tym, abyś był zupełnie pod prawem miłości Pana Boga, abyś się 
mu oddał cały. Po co Ci co innego. To wszystko próżność, wszyst-
kie widoki, widoczki itd. to wszystko próżność próżności. Są lu-
dzkie powody, są na rozum biorąc pewne racje, abyś został w po-
znańskiem t. j. w Prusach i tam starał się zostać księdzem. Ale 
przed Bogiem szczerze i poważnie mi się zdaje, że to nie jest dro-
ga, na której byś doszedł do prawdziwej świętości. Do tego potrze-
ba innych pomocy, innych żywiołów, innego środka w którym by 
się żyło. Mój Alfredzie, Twoja dusza jest mi równie drogą jak moja 
własna, Bóg widzi jak Cię kocham i co Ci tu radzę, to Ci radzę  
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z najczystszej intencji, jaką może mieć najczulsza miłość. Chodzi 
mi o Twoją duszę, o Twoją wieczność – mój Boże, żebyśmy tam 
razem mogli być z Bogiem połączeni jak najmocniej, jak najściślej, 
jak najwyżej razem mój niewymownie drogi Alfredzie; o Boga mi 
zresztą chodzi, który żąda po nas tego i ma do tego prawo nie-
skończone, więc widzisz dlaczego Ci tak radzę i tak mi się zdaje, 
że Pan Bóg chce tego właśnie.  
 Zostawiam Bogu, aby On Ci to sam do serca powiedział, jeśli 
taka jest Jego wola, bo tu tylko o to chodzi, o wolę Bożą, która jest 
naszym jedynym usposobieniem, kochaniem, wszystkim. 

 A wola Boża jest właśnie przede wszystkim świętość nasza  
u Pana, co święty Paweł mówi do Tessaloniczan „hoc est voluntas 
Dei, sanctificatio vostra” [„Wolą Bożą jest uświęcenie wasze”], 
zresztą mój najmilszy Alfredzie nie trzeba jeszcze od razu opu-
szczać środków, które by się może znalazły do uniknienia takiego 
spalenia za sobą mostów. Może byś dobrze zrobił udając się do 
Berlina, do Gener.[ała] Chł.[apowskiego]. Może by on przez Xcia 
R. mógł Ci wyrobić paszport do Rzymu bez dawania podobnej 
ceduły. W takim razie pokazałbyś mu list ten, który by był zarazem 
prośbą do niego o zajęcie się tą rzeczą. Gdybyś zresztą jadąc do 
Rzymu mógł jechać przez Paryż, byłoby to dla mnie i dla nas 
wszystkich bardzo miłą rzeczą. Konieczności jednak żadnej nie ma 
i gdybyś sądził, że prosto jechać do Rzymu lepiej by było, tedy 
jedź prosto. A gdybyś był w Berlinie, to się poradź Generała. 
 Jadąc do nas i biorąc nas za braci wiedz, co masz z sobą 
przywieźć. Prawem mającym nami rządzić jest miłość. Ją przynieś  
z sobą. Celem naszym tu na ziemi jest stać się sercem jednym i du-
szą jedną w Chrystusie, to o co On Ojca swego prosił „ut sint con-
summati in unum” [„Aby stali się jednym tak jak my jesteśmy jed-
nym”]. Tego po Tobie wymagamy, a potrzebę tego zdaje mi się 
Pan Bóg włożył do Twego serca i to Ci trudnym nie będzie. Natu-
ralnie, dalszym celem jest rozszerzenie tego samego o ile da się 
zrobić. 
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 Muszę Ci tu także wyrzucić z tego powodu jakąś nieśmia-
łość, która panuje w twych listach. Jakiś brak dowierzania. Zu-
pełnego wylania się. Nie jest to nieufność, ale jakieś delikatne nie 
narzucanie się. Czy wątpisz o naszej miłości, o mojej w szczegól-
ności?  
 Zawierz Panu Jezusowi, który nas tak serdecznie połączył. 
Miłość, którą on natchnie jest najbezinteresowniejsza, najczystsza  
i najodleglejsza od wszelkich nędz ludzkich, które i w miłości mają 
miejsce.  
 Zresztą, mój drogi Alfredzie, piszesz mi o Twoim przy-
wiązaniu do familii. Wolę stokroć, że je masz, niż żebyś go nie 
miał. Chrystus Pan nie niszczy miłości naturalnej tylko ją uświęca 
dając jej Boga za początek i Boga za koniec. I kiedy mówi, że nie 
może być uczniem jego kto nie nienawidzi Ojca i Matki i Żony  
i domu swego, to tyle znaczy, iż jeśli znajdziemy Ojca i Matkę itd. 
przeciwnikami do naszego uświęcenia się i zbawienia powinniśmy 
tak robić, jak gdybyśmy ich nienawidzili. Tak zrób. Niech Twoje 
przywiązanie do familii zostanie, niech nawet będzie mocniejsze,  
a szczególniej czystsze i według Boga zupełnie, ale niech Ci nie 
będzie przeszkodą do Twego uświęcenia się; idź drogą, którą Cię 
Pan Bóg prowadzi, jak gdybyś nie miał familii. W jednym tylko 
przypadku powinien byś się na nią oglądać, to jest gdyby bez Cie-
bie nie miała żyć z czego. Ale dzięki Bogu, w tym przypadku nie 
jesteś. 
 Teraz mój najdroższy, mój najserdeczniejszy bracie zosta-
wiam Cię Bogu i nie przestanę modlić się za Ciebie.  
 Adres mój masz u wierzchu listu, odpisz co rychlej. Jestem 
zawsze Twój najzupełniej oddany w Chrystusie. 
                  Piotr 
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27. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1296) 
 

      Paryż, 1 lutego1843.  
 rue des ss. Pères, 38. 

 
 Mój najdroższy Alfredzie, 

 W liście, który wczoraj do Ciebie wysłałem radziłem Ci na 
przypadek, gdybyś nie mógł odwrócić od siebie owej konieczności 
protokolarnego zrzeczenia się, abyś je podpisał. Ale po dalszym za-
stanowieniu się nad tą rzeczą spostrzegłem, że takie żądanie zrze-
czenia się jest w gruncie niesprawiedliwe, że oni nie mają do tego 
żądania żadnego prawa, i że nie można w sumieniu na coś podo-
bnego przystawać. Zrobili sobie prawo niechże go pilnują w egze-
kucji, ale nie żądają, aby ktoś sam egzekwował, co musi mieć za 
niesprawiedliwe. Otóż mam to dodać do mojej wczorajszej rady, 
abyś podpisując ów protokoł prosił o następną jego redakcję, „iż 
zostało Ci zakomunikowane, że w państwie pruskim istnieje takie  
a takie rozporządzenie, a ty to poświadczasz, że Ci zostało zakomu-
nikowane”. Nawet w Rosji w podobnych razach tak redagują, jak 
tu mi niedawno wręcz wpadło. 
 Zresztą bądź dobrej myśli mój Alfredzie, Pan Bóg uprzątnie 
wszystkie te trudności. Nie myśl o tym, żeby w świecie jeszcze zo-
stać na czas jakiś. Dzisiaj to już są pokusy, mówiłem Ci inaczej da-
wniej przed zdecydowaniem się.  
 Módl się wiele do Boga – non coronabitur nisi qui legitime 
certoverit [Nikt nie będzie ukoronowany, jeżeli nie jest prawomo-
cny]. A bądź zawsze wesół, jużeś teraz w ręku Bożym, nikt Cię 
stamtąd nie wydrze Si Deus pro nobis, quis contra nos? [Jeśli Bóg  
z nami któż przeciwko nam]. Ściskam Cię najczulej, najserdeczniej 
w miłości Pana Jezusa. 

    Twój Piotr 
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28. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1333) 
 

Paryż, 7 lutego 1843 . 
 
 Mój najdroższy Józefie, już blisko dwa miesiące jak do Cie-
bie nie pisałem, jak się nie odezwałem do Was wszystkich, chociaż 
więcej niż kiedy miałem Was przez ten czas w sercu i pamięci 
przed Bogiem. Biorę się teraz do odpisu na Twój ostatni list z 28 
stycznia, który przedwczoraj otrzymałem.  
 Bogu naprzód najpokorniej i najczulej podziękowałem za ła-
ski, którymi Was samych obsypuje i przez Wasze ręce innym 
przesyła, korzcie się tylko coraz bardziej przed Bogiem i coraz 
większy wstręt miejcie do siebie, a Bogu coraz lepiej oddawajcie. 
My tutaj takich pociech nie mamy – twardo wszystko idzie, dosyć 
twardo. Towiańszczyzna wiele nam do roboty daje, szczególnie  
w duchu i przed Bogiem, mówią dobre rzeczy, a przynajmniej spra-
wiedliwe, krzyczą na gwałt, że są w kościele mówią z ogniem,  
z głębokim uczuciem, z wielką wiarą, to jest przejęciem się, wszel-
kie dogmata podejrzane opuszczają lub zostawają do decyzji Ko-
ścioła, a jednak trzymają się swego koła, stanowią rzecz w sobie 
istniejącą, nie wyrzekli się nauk Biesiady (mówią, że klucza do niej 
nie mamy) słowem sama rzecz i droga fałszywa. Żal tych ludzi, 
szczery żal, bo prawdziwie wszyscy tak się poprawili w życiu, tak 
chcą żyć Bogiem, tak pracują w duchu. Są ciągłym dla nas za-
wstydzeniem i ciągłą pobudką do wiary, do powagi ducha, do życia 
w duchu, do miłości Bożej coraz większej. Mówimy im wszakże 
prawdę na mnie bardzo się gniewają za moje pierwsze kazanie, 
które było o wierze, gdzie wystawiłem drogi jej przeciwne: rozumu 
i uczucia. Mówią, że w tej drugiej ich odmalowałem i nazwałem 
grobami pobielanymi itd. Zły to znak, że wzięli do siebie, a jeszcze 
bardziej, że się gniewają. Módlcie się za nich serdecznie do Boga,  
i bierzcie również z tego pobudkę do odnowienia się w duchu,  
w wierze, w miłości Bożej.  

 Miałem tu już trzy kazania i to także było przyczyną, że się  
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z listem do Was spóźniłem. Hieronim zluzowany przeze mnie po-
jechał do Trappy na rekolekcje w przeszły czwartek, 2 lutego, 
skończywszy pojedzie stamtąd (z Loval) wprost do Tuluzy, by tam 
dał rodzaj misji. Zakład liczny (180 emigrantów), a Walery65 od 
dawna woła o to, zdawało się, że tak Pan Bóg okoliczności złożył. 
 Kiedy powiedziałem, że tu pociech nie mamy z roboty, to nie 
tak rozumiejcie, aby już nic nie było. Owszem, dzięki Bogu, co 
dzień przybywa jakiś nowy dowód, że kazania Hieronima wywarły 
pomyślny skutek jest praca dosyć ogólna, widać ją, ale jeszcze nie 
ma dotykalnych, ogólnych skutków. Jeszcze jakoś nie przyszedł 
kryzys – niechże Bóg dobry uczyni, byśmy nie na puszczy wołali! 
 Z nowymi braćmi taka jest sprawa. Z Poznania wybierał się 
Alfred i już pakieciki przygotował, kiedy udawszy się po paszport 
został zatrzymany. Chciano od niego protokolarnego zrzeczenia 
się, że nigdy na przyszłość nie będzie wykonywał w Królestwie 
Pruskim żadnego aktu usługi kapłańskiej. Nb. On chciał tylko 
nauki odbyć w Rzymie, a powrócić do Poznania na wyświęcenie 
się, co dotąd nie było przeciwko prawom. Odpowiedział więc, że to 
nie jest prawnie. Lecz wtedy jemu odpowiedziano, że owszem to 
__________ 
65  WALERY WIELOGŁOWSKI ( 1805-1865) – uczestnik powstania listo-

padowego, a po jego upadku powrócił do Galicji i po konfiskacie rodzin-
nego majątku pracował jako dzierżawca. Członek tajnej konspiracji Sto-
warzyszenia Ludu Polskiego; zagrożony aresztowaniem, wyjechał w 1836 
r. do Francji. Zamieszkał w Wersalu i odtąd był w bliskim kontakcie  
z Bogdanem Jańskim (1838). W 1840 r. ukończył w Paryżu Szkołę 
Górniczą; po swym nawróceniu członek Domku Jańskiego; Brat Ze-
wnętrzny; wydatnie wspierał Bogdana i jego dzieło; świadek złożenia 
przez pierwszych braci ślubów zakonnych w katakumbach św. Sebastiana 
w Rzymie (1842). Działacz charytatywny w Paryżu; od 1849 w Krako-
wie: założyciel Towarzystwa Sztuk Pięknych, Księgarni i Wydawnictwa 
Dzieł Katolickich w Krakowie i szkoły rolniczej w Czernichowie. 
Zwolennik pracy organicznej; poseł na sejm galicyjski; autor emigra-
cyjnych pism publicystycznych (Emigracja polska wobec Boga i narodu, 
Wrocław 1838; Polska wobec Boga, Paryż 1846), a także pism morali-
stycznych, powieści społecznych i ludowych. 



 

 88 

jest według najnowszego prawa wydanego po moim pobycie  
w W.[ielkim] Księstwie, kiedy się przekonano, że są nowe drogi 
dla księży wykonywania bez rządu służby kapłańskiej. Co, że na-
wiasem wspomnę, nie bardzo nam przychylnie rokuje, chociaż zda-
je mi się, że to rozporządzenie nie wyszło od Eichhorna (ministra 
wyznań), ale od Arnima66 ministra spraw wewnętrznych zwłaszcza, 
że to policja żądała tego zrzeczenia się protokolarnego, a wtedy 
stosunki pośrednie, które zawiązałem z Eichhornem jeszcze by 
przez to nie upadły.  
 Zasmucony Alfred napisał list do mnie, co ma robić. Odpi-
sałem mu tegoż samego dnia, tydzień temu, że on swoją osobą nie-
wiele pomoże duchowieństwu poznańskiemu, a sam nie stanie się 
świętym kapłanem, bo to trudno w takim środku żyjąc, więc niech 
raczej przyszłość na Boga złoży, a mimo to jedzie do Rzymu. 
Wszakże powinien się starać uniknąć owego podpisu. I dlatego mu 
radziłem jechać do Berlina i udać się do Gener.[ała] Chłap.[o-
wskiego] i Xcia R.. A potem w każdym razie tak zredagowany pro-
tokół podpisać, iż mu zostało to prawo zakomunikowane i nic wię-
cej, bo po co on sam ma się zgadzać na jego wykonanie? Prawa 
niesprawiedliwego. Otóż nie wiem, jak kochany Alfred uczyni, są-
dząc z jego usposobienia zdaje się, że pójdzie za tą radą i wtedy 
czekajcie go w Rzymie może za miesiąc, a najdalej za dwa, jeżeli 
na Paryż pojedzie. Módlcie się tymczasem do Pana Boga, aby 
odwrócił wszelkie przeszkody, jeśli to się zgadza z Jego wolą. 
 Drugi brat, jakiego nam Pan Bóg przysyła jest z Tuluzy Pa-
włowski67. Wiele o nim dobrego pisze Walery, już nie młody, ale 
__________ 
66  ADOLF HEINRICH VON ARNIM-BOITZENBURG (1803-1868). Hrabia, urzęd-

nik pruski; naczelny prezes prowincji poznańskiej (1841-1843); liberał, 
realizator polityki łagodniejszego kursu wobec Polaków w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim; minister spraw wewnętrznych i premier rządu w Pru-
sach (1848); poseł pruski w Rzymie. 

67  PAWŁOWSKI, emigrant z Tuluzy, kandydat do zgromadzenia, nie ukończył 
nowicjatu zmartwychwstańców. 
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ma być bardzo poczciwy. Hieronim go tam pozna i jeżeli nic na-
przeciw nie będzie, pośle do Was prosto. O trzecim nie piszę, który 
tu był w Paryżu, bardzo dobry chłopiec, ale nie miał powołania. 
Poznał to na rekolekcjach z czegośmy bardzo kontenci. Bo wi-
docznie nie miał powołania. Stefan68 chodzi około decyzji, módlcie 
się za niego. Ten zdaje mi się ma powołanie, tylko może odwagi 
nie ma. Bardzo dobry i kochany, módlcie się za niego. 
 Mój dobry, kochany Karol jakże się miewa? Widzę go, jak 
się krząta koło zakrystii. O mój kochany Karolu, Moja Marto, po-
czciwa Marto, nie zapominaj czasem zapomnieć o wszystkim  
u stóp Pana Jezusa, który tam za ścianą Twojej zakrystii siedzi  
i uczy. Ale, czy czasem nie przychodzisz do tego Pana Jezusa i nie 
mówisz tak samo jak Marta: Mistrzu, ja o tylu rzeczach myślę, tak 
się krzątam i pracuję, a oto ta moja siostra siedzi koło Ciebie i nic 
nie robi? Mój dobry Karolu niech Cię Pan Bóg błogosławi, a coraz 
lepiej uczy, jak go kochać i jak w duchu wewnątrz także wymiatać 
i krzątać się i myśleć o ozdobach, aby piękne mieszkanie i kościół 
miał tam nasz najlepszy Pan Jezus, i zakrystię pełniuteńką w alby 
czystości serca i intencji, w przepaski umartwienia, w narękawki 
płaczu i żalu za grzechy, w stuły pokoju i wesela duchownego,  
w ornaty ciężkie i bogate miłości Bożej! Teraz zwłaszcza, kiedy się 
zbliża dla Ciebie chwila najuroczystsza w życiu, bo oto daję Ci  
w Panu rozporządzenie, abyś na Wielkanoc przyjął święcenia 
kapłańskie, a brata Józefa proszę, aby Ci udzielił w tym celu błogo-
sławieństwo w moim imieniu, a przez moje najniedogodniejsze 
pośrednictwo w imieniu Bożym. Piszesz mi, aby z nowymi braćmi 

__________ 
68  STEFAN WITWICKI (1801-1847) – poeta, publicysta. Z powodu słabego 

zdrowia nie brał udziału w powstaniu listopadowym. W 1832 r. Dobro-
wolnie wyemigrował i osiadł w Paryżu. Przyjaciel Bogdana Jańskiego  
i członek jego Domku. Na emigracji w Paryżu przeciwnik filozofii A. To-
wiańskiego. Niektóre spośród jego utworów poetyckich zostały spopula-
ryzowane dzięki muzyce Fryderyka Szopena. Kleryk w zgromadzeniu 
zmartwychwstańców, zmarł przedwcześnie. 
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wstrzymać się, aż do przyszłego szkolnego roku. Zdaje mi się je-
dnak, że trzeba mieć ufność u Boga, że zastąpi swoją łaską ten brak 
wewnętrzny domowy, który Ci jest powodem do tego projektu,  
a braci przyjąć do domu nie tracąc czasu. Bo to szkoda dla nich, dla 
duszy szczególniej tego czasu w świecie przepędzonego. Przez ten 
czas mogliby się wielu rzeczy nauczyć i wykonywać ku większej 
chwale Bożej w ich duszach. Trzeba więc iść za okolicznościami, 
to jest każdego przyjmować w tej chwili, w której go Pan Bóg 
przysyła i tak myślę, że trzeba zrobić. Więc i jeden i drugi pojadą 
do Was jak im Pan Bóg drogę otworzy. Z tej też przyczyny wypada 
przynająć mieszkanie, jednak wtenczas to tylko uczyń, kiedy przyj-
dzie przedostatni termin, pogadaj o tym wprzódy z Ks. Lacroix, 
czy kto tam inny jest do tego, zabezpiecz się w tym względzie, aby 
nie uciekło, ale z dobijaniem jak mówią wstrzymaj się póki będzie 
można bez wypuszczenia z rąk. 
 Co do sposobu dawania katechizmu, choć z całego serca sza-
nuję i kocham Generała, ale jestem Twojego zdania. Zresztą mój 
drogi, najdroższy mi w Panu Jezusie bracie, dziękuję tysiąckrotnie 
Ojcu Najlepszemu i Bogu naszemu za łaski, jakimi Ciebie samego 
obdarza, cieszę się i raduję w Bogu i jeszcze raz dziękuję za Twoje 
chęci i pracę, i wiarę, i miłość, i że tak szczerze, i pokornie, i posłu-
sznie i dla Boga Twoją usługę odbywasz w Tobie mam prawdziwą 
pociechę i odpocznienie duszy mojej, którą Pan Bóg raczy nieje-
dnym krzyżem nawiedzać, równie jak i w innych braciach, za któ-
rych nigdy nie przestaję Bogu dziękować. Idź tak dalej mój miły 
Józefie, coraz prościej, coraz pokorniej, coraz odważniej niech Cię 
Bóg najlepszy coraz obficiej błogosławi i napełni Cię całego Swo-
im Duchem, a módl się często i gorąco za Twoim niegodnym bra-
tem, bardzo złym i niegodnym, który Cię prosi, abyś był z nim du-
szą jedną i sercem jednym i chciał trwać w tej jedności przed Je-
zusem i w Nim. Że opuszczasz konferencje domowe tym się bar-
dzo nie troszcz zwłaszcza, kiedy nie wiesz o czym mówić. Mały 
skutek, a często przeciwny sprawia takie mówienie. Z bratem 
Wład.[ysławem], którego najczulej ściskam trzeba będzie postąpić 
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według rady lekarzy, jeśli Pan Bóg cudu nie uczyni, o który 
moglibyście poprosić Ojca Biaggio nie kusząc, ale spuszczając się 
na wolę Bożą. Brata Hipolita serdeczniej całuję. Stanisława naj-
milej pozdrawiam. Czy odebraliście parę książek, które Wam po-
słałem z Poznania przez Alkiewicza (alumna Coll.[egium] Ger.ma-
nicum), gdzie była dla niego Droga do życia pobożnego ś. Franc.[i-
szka] Salezego?  
 Kochanego Felicego bardzo czule ode mnie pozdrówcie i po-
wiedzcie, że go sobie nieraz przypominam i Panu Bogu polecam, 
niech mu zapłaci za jego poczciwą służbę i uczyni go świętym. Ou 
Villefort synowskie pozdrowienie, jak najczulsze, toż i O. Ge-
nerałowi za widzeniem się, Perronemu, Dmowskiemu itd. Do Me-
jerowicza i do Jasia za jakie trzy dni napiszę, jeśli da Pan Bóg. Ści-
skam Was teraz wszystkich, jak najserdeczniej moi drodzy, naj-
milsi bracia, łącząc w to i najukochańszego Jana (niech wdzięcznie 
pokłoni się swoim ode mnie) i błogosławię Was w Panu. 

 Nb. Generalstwu serdeczne ukłony i Lucjanowi i Malińskie-
mu, Zygmuntowi i Jerzemu itd.  
      Najniegodniejszy Wasz brat i sługa. Piotr 

 P. S. Otrzymuję dzisiaj 9 lutego Wasz list z 31 stycz.[nia], 
Xżnej Borgh.[ese]69 pokłoń się ode mnie jak najuprzejmiej. Inte-
resu poznańskiego nie można brać na siebie, byłoby to narzuce-
niem się, czego zachowaj nas Boże, możesz to jej powiedzieć  
w grzeczny sposób, t. j., że stosunki, okoliczności są takie, iż bez 
narzucenia się itd. Xżna Z.[ineida Wołkońska] jest więc w Rzymie, 
pokłoń się bardzo, a bardzo i powiedz, że P. Bartosz.[ewicz Julia] 
jest w Paryżu i napomina ją często. Za kilka dni napiszemy o pie-

__________ 
69  BORGHESE, księżna – z rodziny pochodzenia sieneńskiego z 13 wieku.  

W 15 wieku przenieśli się do Rzymu. Rodzina Borghesów należała do 
najbardziej potężych i wpływowych rodów miasta, szczególnie dzięki 
Camillo Borghese, który został Papieżem Pawłem V. 
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niądze, ile.  
 Czy już Marchetti powrócił? Napiszę do niego. Addio. 
 
 

29. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1334) 
 

Paryż, 23 lutego 1843. 
 
 Moi najdrożsi bracia, rozumiałem, że do Was pisałem temu 
kilka dni anim się spostrzegł, że to już dwa tygodnie temu. Czas tak 
prędko schodzi. Tę kartkę raczej dlatego piszę, aby przesłać list do 
ojca Bernarda ode mnie i od siostry Julii w środku, proszę brata 
Józefa, aby mu go oddał i prosił o odpowiedź, jeśliby chciał dać ja-
ką na jeden albo drugi list. Przyłączam do tego liścik do Jana. Zale-
scy, czy już stanęli w Rzymie? Pozdrawiam ich tymczasem jak 
najserdeczniej. 

 Siostra Ludwika przyjechała w przeszłą niedzielę, 19 lut.[e-
go]. We dwanaście dni przyleciała sama jedna z Warszawy do 
Paryża. Dotychczas jest jak Anioł przysłany od Boga, objaśniła po-
łożenie dwóch innych sióstr, uczyniła podobnym wykonanie cze-
goś między nimi – sama pełna najlepszych chęci z głową, z sercem, 
z duszą do Boga.  
 Dziwnie ją Pan Bóg wyprowadził ze świata, dał dziewczynie 
26 letniej zwyciężyć niemałe przeszkody, pokusy itd., dał jej moc 
zwyciężyć swoje serce, oderwać się, i ucieknąć jednym słowem po 
kryjomu jak złodziej, żeby pójść za głosem Bożym i to jeszcze na 
niepewne. Podziękujcie za nią szczerze Panu Bogu, bo ze wszyst-
kiego pokazuje się, że jest dusza mocna i że się nie będzie zatrzy-
mywała na drodze Bożej.  

 Siostrze Julii Pan Bóg wiele łask w tych czasach udzielił  
i jest w bardzo dobrym usposobieniu, Siostra Melania dużo cierpia-
ła i jeszcze cierpi. Módlcie się za nimi wszystkimi. Dziwna łaska 
Boża, że ich tak wiąże.  
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 W Warszawie z powodu dwóch pierwszych sióstr, w Pozna-
niu z powodu ostatniej niemało o nich mówią i o ich zamysłach,  
a w sposób niekorzystny. To dobrze. A w końcu stanie się z nimi 
co będzie wolą Bożą. 

 Na ostatnim kazaniu Towiańszczyki zrobili manifestację. By-
li wszyscy, 40 na mszy. Ledwie się skończyła i wszedłem na ambo-
nę wszyscy hurmem, jak razem stali razem wyszli. Dlaczego? 
Mówili potem pojedyńczo, że to nie słowo Chrystusa jest opowia-
dane. Nie słowo Chrystusa, w kościele? 
 Hieronima list otrzymaliśmy pozawczoraj, był jeszcze w An-
gers 19o. Pozdrówcie ksa Aleksandra najuprzejmiej, list jego przed 
paru dniami otrzymaliśmy, jestem w zupełnej niemożności odpi-
sania, bo kazania i inne oprawy gną się niemal do ziemi, źle się ze 
wszystkiego uiszczam i czasu znaleźć nie mogę.  

 O. Hipolita wezwanie do Galicji rozmyślam, trzeba się mo-
dlić na tę intencję, dotychczas nie zdaje mi się.  

 Nowych wiadomości; od Alfreda i Pawłowskiego nie mamy, 
chyba że ten ostani trochę się zachwiał. Hieronim tam się rozpa-
trzy. Ale siostra Ludwika widziała w Poznaniu Alfreda, trwał za-
wsze w swoich usposobieniach i czekał na moją odpowiedź, która 
go nie mogła dojść prędzej, aż nazajutrz po odjeździe siostry Lu-
dwiki z Poznania (9 lut.[ego]).  
 Żegnam Was teraz moi drodzy najmilsi bracia, przyciskam 
każdego z Was najuprzejmiej do serca, a łaska Pana Naszego Jezu-
sa Chrystusa niech w Was wszystkich mieszka i rośnie, i niech nas 
razem Bóg błogosławi. 
             Wasz najoddańszy, 
                Piotr 
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30. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 416) 
 

Paryż, 2 marca 1843. 
 
  Mój drogi Hieronimie.  
 Przyłączam tu liścik od Twojej córki duchownej. Nasze sio-
stry, wczoraj, Środę Popielcową, a siódmą rocznicę naszego pier-
wszego zawiązania się, połączyły się także w Panu pewną regułką 
– szczegóły opisze Ci Edward, bo ja czasu nie mam dla kazania.  
 On Ci także da wiadomość o Bentkowskim itd. Ja Cię tylko 
ściskam i całuję najuprzejmiej w Panu Jezusie i błogosławię w Jego 
imieniu pracy Twojej, a proszę Go usilnie, aby On sam błogosławić 
Ci raczył i prowadzić, i natchnąć duchem Swoim, pamiętam o tym 
we mszach świętych. Niech ten duch dobry Boga naszego będzie 
nam wspólny, abyśmy mieli jedno rozumienie, jedno chcenie, 
abyśmy byli doskonali w jedno, jak nasz Pan życzy i potem, by 
wszyscy poznali, żeśmy uczniowie Jego. Walerych najczulej po-
zdrawiam. 
             Twój w Panu Jezusie  
               Piotr 
 
 

31. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 418) 
 

Paryż, 23 marca 1843. 
 
  Mój najdroższy w Chrystusie Hieronimie, otrzymałem list 
Twój temu dni kilka i prawdziwą miałem pociechę, że Bóg tak ra-
czy błogosławić naszym pracom, że Ci tyle dał mocy i wytrwałości 
i łaski. Mnie tu bardzo oporem idzie, skończyłem nauki o Kościele, 
o papieżu słów tylko kilka powiedziałem, nie śmiałem iść za moim 
popędem, bobym był wszystko powiedział, ale przestałem na ra-
dzie Edwarda i innych.  
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 Publiczność również liczna, ale zmieniana nie ta, co na Two-
ich kazaniach, wyjąwszy część jakąś t. j. naszych przyjaciół i wie-
rnych synów Kościoła. Myślę teraz mówić o grzechu i odkupieniu, 
co przypadnie na ostatnie niedziele postu. Bardzo się polecam 
Twoim modlitwom, ba ja także [do] Boga za Tobą modlę [się]  
i dziś jeszcze szczególnym sposobem we mszy świętej polecałem 
Cię Bogu, a szczególniej uproś dobrych sióstr Karmelitek o mo-
dlitwy za nas wszystkich, a za mną szczególnie, jako najbardziej 
potrzebującym ze wszech miar. 
  Co do Twego powrotu mój drogi Hieronimie zostawiam Ci 
wolność, byleś mnie tylko uprzedził. Gdybyś uważał, że pożyte-
czną rzeczą będzie zostać w Tuluzie na Wielki Tydzień to zostań, 
chociaż rozumiem, że tak poczynając, jak sobie począłeś, t. j. z co-
dziennymi naukami skończyć możesz w krótszym czasie. Donieś 
mi tylko o tym, abym wiedział, jak tu sobie począć. Chciałbym 
jednak, aby na Wielki Tydzień można tu co uroczystszego zrobić, 
dobrze by było, żeby co dzień mieć kazania, bo nie ma co myśleć,  
a więcej nie przychodzili by i tak wiele będzie, jeśli co dzień przy-
chodzić będą. Ale na to potrzeba koniecznie, abyś tu był, bo co do 
mnie ledwie bym mógł dwa razy jakie w Wielkim Tygodniu mówić 
i to jeszcze muszę się z daleka przygotować i dziś już o tym zacząć 
myśleć. Jeszcze raz polecam się modlitwom i Walerych proszę o to 
także serdecznie. 

  Nb. U nas tu w Paryżu jak zwykle głupstw dużo. Było jakieś 
zajście między Wład.[ysławem] Z.[amojskim]70 i Wład.[ysławem] 
P.[laterem]71.  

__________ 
70  WŁADYSŁAW ZAMOJSKI – generał, hrabia, polityk (1803-1868), adiutant 

księcia Konstantego, gen. Skrzyneckiego w powstaniu 1831 r. Na emi-
gracji w Paryżu bliski współpracownik księcia Adama Czartoryskiego, 
współtwórca polityki Hotelu Lambert. Dzięki także jego zapobiegliwości 
i wstawiennictwu P. Semenenko i H. Kajsiewicz mogli wyjechać na stu-
dia do Rzymu. 

71  WŁADYSŁAW PLATER (1808-1889) – starszy brat Cezarego; uczestnik 
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 Ten ostatni zbliża się do nas, był u nas kilka dni temu, mia-
łem mszę dla niego, t. j. publicznie przezeń uczynione było nabo-
żeństwo w ś. Rochu za dusze Ogińskiego72 i Platerowej Ludwiko-
wej. Źle mówię, że się do nas zbliża, raczej chce nas zbliżyć do się-
bie, do Dzien.[nika] Narod.[owego], który z poznańskiego liczne 
odbiera oświadczenia sympatii. Tam zaś nowe założyli pismo ty-
godniowe Gazeta Kościelna, mój poczciwy Stefański tak się rusza, 
pismo wychodzi pod nazwiskiem Jabczyńskiego, pisze do mnie 
Stefański o artykuły.  
 Druk Chwaliboga już skończony od miesiąca, przysłał mi 
próby. 
  Przyłączam karteczkę od Twojej penitentki. Prawda, żem 
zbałamucił z jej relikwiarzem i nowenną na intencję Stefana, szcze-
gólniej, że nie wiedziałem, jak zrobić i że nowicjuszów w prosze-
niu o cuda, nie miałem odwagi. Wolę, że Ty to sam zrobisz mój 
drogi Hieronimie za Twoim przyjazdem.  
 Stefan zawsze bieduje, jest ciągle w instytucie hydropaty-
cznym. Walerych najczulej pozdrawiam.  
 Dalszych nowin oczekuję, modlę się za Tobą i błogosławię 
Ci w duchu mój drogi bracie z serca całego, niech Cię Bóg sam 
błogosławi i da Ci wnet swą łaskę, a szczególniej pokorę szczerą  
i jasne poznanie Twej nędzy, abyś się nigdy za coś nie miał, ale 
__________ 

powstania listopadowego, poseł na sejm powstańczy, dziennikarz i po-
lityk emigracyjny. Razem z bratem Cezarym współzakładał Towarzystwo 
Litewskie i Ziem Ruskich (1831). Podjął cenną inicjatyw założenia Mu-
zeum Narodowego W Rapperswilu, w którym zostały zgromadzone ręko-
piśmienne materiały Wielkiej Emigracji. 

72  MICHAŁ KLEOFAS OGIŃSKI (1765-1833) – książę, kompozytor, działacz 
polityczny; brał udział we władzach powstańczych insurekcji kościu-
szkowskiej na Litwie (1794). Senator i doradca w rządzie cara Aleksandra 
I. W 1823 r. osiadł we Florencji; autor popularnych polonezów, walców, 
mazurków, opery, pieśni powstańczych i rewolucyjnych, a także pamię-
tników. 
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wiedział, żeś sługa nieużyteczny, a w miłosierdziu Pana Jezusa 
miał Twoją pociechę i spoczynek. 
             Twój najserdeczniejszy 
                   Piotr 

 P. S. Otrzymałem długi list od Pani Z. była i do Ciebie ka-
rtka, którą przyłączam, chorowała śmiertelnie i już umierała, to jej 
wiele pomogło. Dziś zdrowa. 
 
 

32. List do gen. Skrzyneckiego73 (ACRR 4047) 
 

Paryż, 18 kwiet.[nia] 1843. 
             O 7ej wieczór. 

 
 Wskutek Twojego listu szanowny i najzacniejszy bracie roz-
trząsnąłem jeszcze bardziej całe postępowanie nasze i moje  
w szczególności, po czym nawet do tej winy przyznać się nie mo-
gę, do której przyznałem się w powyższym liście. Tu w Paryżu ty-
tuł pisma Towiańskiego był powszechnie znajomy i kiedym go wy-
mienił na owym zebraniu, nie wiem, czy tam był choć jeden, który 
by tego wprzódy już nie wiedział. Zwolennicy Towiańskiego zaraz 
od początku nie tylko, że nie robili z tego żadnej tajemnicy, ale 
owszem dosyć rozgłosili. Kiedy wnet po odbiciu autografów 
Jełowicki74 powiedział Mickiewiczowi, że ma na czym swoje zda-
__________ 
73  JAN ZYGMUNT SKRZYNECKI (1787-1860) – oficer armii Księstwa War-

szawskiego (uczestnik kampanii napoleońskiej) i Królestwa Polskiego;  
w czasie powstania listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grocho-
wem; od 26. II. 1831 r. naczelny wódz powstania; swoją nieudolnością  
i kunktatorstwem przyczynił się do klęski pod Ostrołęką i załamania ofen-
sywy powstańczej; usunięty z dowództwa i z armii. Na emigracji w latach 
1832-1839 generał dywizji w armii belgijskiej. W 1839 r. powrócił do 
Krakowa. 

74  ALEKSANDER JEŁOWICKI (1804-1877) – ksiądz, zmartwychwstaniec.  
W końcu 1838 r. wstąpił do seminarium duchownego w Paryżu, następnie 
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nie oprzeć, że ma pismo Biesiadę, Mickiewicz zwołał wszystkich 
40 z Koła, odczytał im całą Biesiadę, dał jakieś objaśnienia, denun-
cjował im Ciebie, zacny bracie, jako odstępcę i wszystkim była 
wiadoma rzecz a jak wie 40 to się łatwo i drugie 40 i trzecie o tym 
dowie, [Tekst przekreślony przez autora listu.] zwłaszcza przy ta-
kim prozelytarstwie, jakie panuje między nimi i przy takim oskar-
żaniu innych, a uniewinnianiu siebie, jakie jest w tych ludziach.  
 Dosyć, że my prawie jedni milczeliśmy, kiedy inni mówili  
i byliśmy nieraz z tego powodu w fałszywym położeniu, bo nam 
mówiono, że się zapewne lękamy ogłosić to pismo, że musi tam 
coś być itp. Nie zważaliśmy na to, aż póki nie przyszło publiczne 
wyzwanie i taki zbieg okoliczności, że musieliśmy odpowiadać,  
a następnie wspomnieć o tym piśmie i to jednak uczyniliśmy  
w sposób tak ogólny, jakeś go widział zacny bracie w 106 Dzien.-
[niku] Narodow[ym].  
 Cały szczegół, którym natrącił był ten tytuł Biesiada, ale jak 
mówię był już powszechnie znajomy. I jeszcze, kiedy się dowie-
działem, że Plater skądś dostał egzemplarz i chce drukować pro-
siłem o jego wypuszczenie. Odpowiedź, którą mi dał, a którą umie-
ściłem w powyższym liście dowodzi tego samego, co tu powie-
działem: głównie ta odpowiedź opierała się na tym, że ten tytuł jest 
powszechnie znajomy. Jeszcze to dodam, że po odbiciu Autogra-
fów, jeżeli ich rozgłoszenie zostało wstrzymane to na nasze żądanie 

__________ 
w Wersalu. Sprzedał swą paryską księgarnię i drukarnię Juliuszowi 
Marylskiemu (1839); święcenia kapłańskie 18. XII 1841; wstąpił do 
Zgromadzenia w 1842 r. Długoletni i zasłużony przełożony Misji Polskiej  
w Paryżu przy kościele Św. Rocha, następnie przy kościele L'Assom-
ption; niechętny ruchom rewolucyjnym; zwalczał gwałtownie towianizm; 
popierał moralnie powstanie styczniowe. Protektor Makryny Mieczysła-
wskiej, przez którą próbował wywrzeć wpływ na Adama Mickiewicza  
i jego Legion; kaznodzieja, tłumacz, klasycznych dzieł literatury reli-
gijnej, jak O naśladowaniu Chrystusa Tomasza á Kempis, Ćwiczenia du-
chowne Ignacego Loyo1i i in. Przyczynił się do budowy Kolegium Pol-
skiego w Rzymie. Zmarł 15. IV. 1877 r. w Rzymie. 
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i na moją też w szczególności radę, którą z poznańskiego jeszcze 
nadesłałem, bo ks. Jeł.[owicki] gruntując się na listach najzacniej-
szego brata chciał ją rozpuścić natychmiast. Otóż w tym Autografie 
wszystko się znajduje i tytuł Biesiada, i ostatnie toasty, i tylko jest 
wypuszczone na początku imię Jana. Trochę nas zabolało najdroż-
szy bracie w Chrystusie Twoje przypuszczenie, że to my druku-
jemy Biesiadę, gdzież byśmy mogli bez żadnego komentarza here-
tyckie pisma w świat puszczać? I dlaczego? Dla chwały naszej?  
I to jeszcze z bólem i z wstydem Twoim? Drogi i zacny bracie to 
nas prawdziwie zabolało, ale złóżmy to wszystko u stóp Chrystusa, 
darujmy sobie nawzajem i niech ta droga przyjaźń i miłość, jaką 
między nami Chrystus zawiązał stanie się odtąd i czystszą, i czul-
szą, i mocniejszą. 
 Miły nam, a najzacniejszy bracie, zajmę się niezwłocznie 
uskutecznieniem Twego żądania, pójdę do Platera, aby nie druko-
wał toastów dziś jeszcze, jeśli go zastanę, a nie to jutro z rana. Zre-
sztą raz jeszcze powtarzam, że mam mocną nadzieję, że to nie 
pociągnie tak złych następstw jak się lękasz, że rzeczy zostaną  
w tym stanie w jakim są, chyba, że Lelewel z tego powodu co 
wydrukuje w Orle Białym, chyba to. Bo Lelewel wie o wszystkim, 
mówił mi o wszystkich twych stosunkach z Towiańskim i nawet 
źródło wskazał, t. j. twego służącego, który jak on mi mówił rozpo-
wiadał każdemu kto się o to pytał. [Tekst przekreślony przez autora 
listu.] Nie mówiłem tego, jakem był w Brukseli, bo nie widziałem 
potrzeby, ale dziś ta wiadomość zdać się może na przypadek, 
gdyby Orzeł Biały co zaczął gadać.  
 Zresztą najzacniejszy Bracie powinieneś się tym pocieszać 
przed Bogiem, żeś dopełnił obowiązku wydając to pismo, że bez 
tego sprawa Tow.[iańskiego] byłaby ciemną, kiedy dziś wiadomo 
czego się trzymać, i choćby za to spłynęła jaka nieprzyjemność na 
Ciebie Bóg Ci to wynagrodzi. 
 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 
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33. List do gen. Skrzyneckiego (ACRR 4047.3) 
 

Paryż, 18 kwietnia 1843.  
                rue de Saints Pères, 38. 
 
 Następny list już zapieczętowałem i chciałem oddać na po-
cztę, kiedy otrzymałem Twoje pismo najzacniejszy bracie. Zosta-
wiam go jakim był i tylko kilka słów na końcu dodam. 

 Szanowny wodzu i najzacniejszy w Chrystusie bracie, byli-
śmy dotychczas wszyscy rozbici i do pisania zabrać nie mogliśmy 
się – ks. Kajsiewicz cały luty i marzec nie był w Paryżu, dopiero od 
kilku dni jest na powrót z nami, objechał przez ten czas całą niemal 
Francję, ale celem głównym jego podróży była misja w Tuluzie. 
Miał on tam dwadzieścia kilka kazań, którym Bóg najlepszy 
błogosławić raczył, skutkiem ich była spowiedź i Komunia wspól-
na dwudziestu ziomków naszych, którzy sercem całym pod chorą-
giew Chrystusa zaciągnęli się. Ja zaś przez ten czas miałem kazania 
tutaj w Paryżu, które przy innych zatrudnieniach tak mi czas zajęły, 
iż żadnym sposobem o pisaniu myśleć nie mogłem, i że nareszcie 
zachorowałem.  
 Wielki Tydzień przepędziłem w domu, dziś już wychodzę  
i korzystam z pierwszych chwil wolnych, bo mnie Kajsiewicz na 
parę tygodni w kazaniu wyręczył, aby napisać do Ciebie, najza-
cniejszy bracie, zwłaszcza, że z powodu ostatnich numerów Dzien-
nika Narodowego winienem Ci niektóre objaśnienia. 

 Czytałeś już zapewne, szanowny i drogi w Chrystusie bracie, 
co Dziennik Narodowy donosił o posiedzeniu u Mickiewicza  
w swoim No 105. Na tym posiedzeniu znajdowaliśmy się także, 
zaproszeni przez dwóch z ich strony – poszliśmy wezwani na 
naradę w rzeczy religijnej, lecz kiedyśmy spostrzegli, że nas o radę 
nie pytają i tylko wzywają do podpisu, wyszliśmy. Poprowadziła 
nas tam myśl wyrozumiałości, chęć pokazania, że ich bezwa-
runkowo nie potępiamy, żeśmy gotowi słuchać, ile razy oni będą 
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się tłumaczyć i o radę pytać, ale też ile razy oni przyjmą rolę mi-
sterów i nauczycieli oddaliśmy się, bo do nas, nie do nich Chrystus 
powiedział: „Kto was słucha, mnie słucha”.  
 Z kolei zebrało się posiedzenie w tym samym celu u Pana 
Wł.[adysława] Platera, nie mogliśmy odmówić przybycia na nie, 
skorośmy już byli na podobnym u Mickiewicza. Byliśmy tedy na 
pierwszym ja i Duński, na innych nie bywaliśmy, bo już nie było 
potrzeby. Na tym to pierwszym posiedzeniu u Platera zdarzyło się 
owe wystąpienie Mickiewicza i moja odpowiedź, którą Dziennik 
Narodowy umieścił w swym No 106. Nie mogłem tej odpowiedzi 
uniknąć wyzwany publicznie i naglony przez wszystkich obecnych, 
abym odpowiedział. Dziennik Narodowy wdawszy się już raz do tej 
sprawy, zdał rachunek i z tego posiedzenia, a potem dalej idąc 
chciał ogłosić Biesiadę i udał się do mnie o jej egzemplarz. Na to 
żądanie cztery razy powtórzone odpowiedziałem odmownie – aż 
nareszcie dostałeś skądinąd egzemplarz autografowan[y] tego 
pisma nie wiem skąd, bo nie pytałem. Wtenczas prosiłem tylko, 
aby tytułu Biesiada nie umieszczał, lecz mi odpowiedział, że ten 
tytuł jest powszechnie znajomy, że ja sam go użyłem w mojej 
odpowiedzi Mickiewiczowi wydrukowanej w przeszłym numerze, 
że daremnie go ukazywać, skoro i na autografowanych egzem-
plarzach ten tytuł stoi itd. Nie miałem nic do odpowiedzenia zwła-
szcza, że sam przez nieostrożność w mówieniu nieco gorętszym 
zapomniałem się, iż nie powinienem był tego nazwiska wspominać. 
 Lecz o co mi tu najbardziej chodzi to, ażebyś wiedział naj-
droższy w Chrystusie bracie, iż w całym tym wystąpieniu Dzien-
nika Narodowego, ani ja, ani żaden z mych braci najmniejszego nie 
mamy udziału, jest ono wyłącznym dziełem gorliwości Pana Wła-
d.[ysława] Platera, który może przez to chce naprawić przeszłe 
grzechy swego Dziennika – kosztuje go to nie mało, bo Wrot-
nowski75 porzucił redakcję, Januszkiewicz76 administrację Dzien-
__________ 
75  FELIKS WROTNOWSKI (1803-1871) – powstaniec, emigrant, publicysta, 

redaktor Dziennika Narodowego i Wiadomości Polskich w Paryżu, 
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nika i na ich miejsce nie ma nikogo. Może się to nawet skończyć 
upadkiem samegoż Dziennika, a nam smutno nawet, że nie mo-
żemy mu pomóc w niczym. Bośmy święcie postanowili nie mie-
szać się do żadnych pism emigracyjnych, jeśli co będziemy mieli 
do napisania to napiszemy osobno i we własnym imieniu. Musimy 
więc zostawić Dz.[iennik] Narodowy własnym siłom; jeżeli to Pla-
ter uczynił w czystych intencjach i dla Boga, to mu Bóg dopomoże 
innym sposobem, jak przez nas. Chociaż, jak mówię bardzo nam 
żal, bo to jedyne z pism emigracyjnych, które jest katolickie i wła-
śnie przez to wystąpienie stało się nim jeszcze bardziej, jakkolwiek 
tego wystąpienia we wszystkich jego częściach nie pochwalamy, 
bo jest i za gwałtowne i w wielu rzeczach niestosowne. 

 Przyznałem się w prostocie w czym widzę się winnym i co 
bym znowu chciał, abyś na nasz karb nie kładł najzacniejszy nasz 
bracie. Pozwól teraz objawić Ci moją nadzieję, że zachowanie tego 
tytułu Biesiada w ogłoszeniu jej, rzeczy wcale nie zmieni; to jest, 
że Ci, którzy nie wiedzieli z źródła nie będą go i nadal wiedzieli – 
przynajmniej Ci z którymi oto w tych dniach już, po ogłoszeniu 
Biesiady o niej mówiłem w takim są stanie. Wszystkich zajmuje 
sama Biesiada, czynią nad nią uwagi, a nie pytają się dla kogo na-
pisana – rozumieją ile się zdaje, że dla jakiegoś z uczniów dzisiej-

__________ 
historyk i tłumacz. Studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Z ini-
cjatywy Towarzystwa Literackiego i Towarzystwa Naukowej Pomocy 
zakupywano książki i inne bieżące publikacje emigracyjne, pieczę nad 
tymi zbiorami powierzono w 1834 r. Wrotnowskiemu. W jego mieszka-
niu przy rue de l'Universitè mieściła się Biblioteka Polska, do której czę-
sto zachodził Bogdan Jański. 

76  EUSTACHY JANUSZKIEWICZ (1805-1874) – księgarz, publicysta. Od 1831 
r. przebywał główie w Paryżu. Członek Towarzystwa Historyczno-Litera-
ckiego; wydawca Pielgrzyma Polskiego razem z Bogdanem Jańskim  
w Paryżu (1832-1833). Współzałożyciel trzech spółek księgarsko-wyda-
wniczych. Wydał dzieła m. in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Kra-
sińskiego, J. Lelewela, M. Mochnackiego. Kierownik Biblioteki Polskiej 
w Paryżu (1865-1870?). 
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szych – nie mogę jednak zataić, że spotkałem i takich, którzy o tym 
wiedzą, ale niewielu i wszyscy, których dotychczas spotkałem są 
ludzie poważni – zdaje się, że zwolennicy Towiańskiego nie czynią 
z tego tajemnicy.  

 Teraz uważamy, jakie wrażenie zrobi ogłoszona Biesiada. 
Skoro będzie potrzeba komentarza, to się na niego zdobędziemy. 
Tu w Paryżu idzie nam trochę oporem, ale też mamy i pociech nie-
mało. Coraz więcej, choć pomału, przybywa synów Kościołowi  
i nam dobrych braci. Na zakłady więcej można rachować. Jutro 
wyjeżdża ks. Duński do Beauvais, zamyślamy misję na większą 
skalę na lato po zakładach. Polecamy to współczuciu i modlitwom 
Twoim nasz najmilszy w Chrystusie bracie – Pani Generałowej na-
sze najszczersze ukłony i życzenia, a moje w szczególności może 
też kto z nas zawita do Brukseli, tak że uprzedzimy o tym, całej 
rodzinie Generała ukłony i błogosławieństwo.  
 Dziękuję Państwu Merode za ich dobroć, toż pp Craven – 
niezadługo odeślę mu książkę, czy jej potrzebuje? Tłumacza 
jeszcze nie znalazłem i nie bardzo się spodziewam. Kłaniam także 
pani Jones, nie wiem czy takie nazwisko.  

 Łaska P.[ana] N.[aszego] J.[ezusa] Chrystusa z Tobą, naj-
lepszy i najzacniejszy bracie. 
             ks. Piotr Semenenko 
 
 

34. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1336) 
 

Paryż, 21 kwiet.[nia] 1843. 
 
 Moi najdrożsi w Panu Jezusie, otrzymałem Twój list mój ko-
chany Józefie pozawczoraj, bardzo mnie ucieszyło przybycie śród 
Was naszego drogiego Alfreda, jakże go serdecznie witam i wszy-
scy witamy na ziemi wolności duchownej, szczęśliwego zbiega  
z Egiptu i w naszym małym i biednym, ale z łaski Bożej szczerym  
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i serdecznym gronie, a bogdajby Bogu miłym. I inne wiadomości 
ucieszyły nas równie. 

 Pytasz mnie mój drogi Józefie, co myślę o projekcie Wale-
rego. Hamujemy jego zapał. Myśl dobra, ale jeszcze nie pora po te-
mu. Nie on jeden wpadł na myśl tę. Wczoraj właśnie zako-
munikowany mi został projekt Społeczeństwa Obrońców Wiary 
Rzymsko – Katolickiej w Polsce, porządnie na tytuły i paragrafy 
spisany w dobrym nawet duchu, czysto religijnym bez polityki tu  
w Paryżu. Projekt także nie lada, na cały kraj. Zakląłem, aby się 
nawet nie kusili o jego urzeczywistnienie, że byłoby to poronić 
przed czasem myśl, która w swojej porze może pomyślnie na 
chwałę Bożą wejść w życie. Nie wiem, czy usłuchają, bo są niespo-
kojne umysły, chcą, pragną, dążą za czymś, szukają czegoś, robić, 
działać, działać, robić. Mówiłem im, że to kwestia nie projektu do 
prawa, ale osób (a wywiedziałem się wprzódy o osobach), że nie  
z papieru na papier rzeczy zwykle przepływają. 

 Czytaliście ostatnie No No Dziennika Narodowego nie mie-
liśmy żadnego w nich udziału, a mianowicie w ogłoszeniu Biesia-
dy. Bo co do moich słów umieszczonych w No 106, tom je prywa-
tnie na prośbę Platera powtórzył, aby lepiej wiedział, co ma zre-
dagować i tak nie bardzo dobrze wypadło.  

 Mniejsza o to, główna rzecz jest tam, ten wypadek dobre tu 
wrażenie zrobił. Wrotnowski i Januszkiewicz wyszli z redakcji, ale 
już jest zastępca mój dawny kolega szkolny i zakładowy w Chate-
auroux, Kłosowski. Chce Plater Dziennik swój powiększyć, bo  
z powodu wystąpienia przeciwko Towiańczykom znacznie się 
podniósł, utworzyć zupełnie osobny oddział religijny i filozoficzny, 
do którego nas gorąco kilkakroć wzywał, jest on dzisiaj pełen do-
brych chęci, aleśmy mu jednak odmówili stanowczo, ani słowa nie 
napiszemy, dlatego że się nie możemy mieszać do dziennikarstwa 
zwłaszcza politycznego, tym bardziej, że właśnie ten sam Dziennik 
w ostatnich jeszcze numerach tyle namiętności politycznej pokazał. 
 Święta Wielkanocne dość smutno obchodziliśmy. Hieronim 
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w Niedzielę Kwietnią piękne miał kazanie o męce Pańskiej z pół-
torej godziny, cóż kiedy ledwie sto osób lub nieco więcej na nim 
było.  
 W Świętym Rochu zawsze jesteśmy jak w gościnie, chcie-
liśmy w Wielkim Tygodniu co dzień mieć kazania, nie można było. 
Na dzień Zmartwychwstania ogłosiliśmy Komunię ogólną Wielka-
nocną, nieco więcej jak 20 osób ledwie odpowiedziało, prawda że 
godzina ranna, święcona itd. wielkie dywersje zrobiły. Chcemy po-
wetować na Zielone Świątki i tygodniem przedtem co dzień kazać. 
Zobaczymy, a Wy tymczasem polećcie to Bogu. 

 Ani do Alfreda ani do Marchettego osobno nie piszę, czasu 
nie mam, ale ich szczerze ściskam. Niech mi Alfred opisze swoją 
podróż i jeśli co ma jeszcze. Wszystkich braci najserdeczniej ści-
skam. 

  Wasz w Chrystusie Panu najoddańszy  
        Piotr 

 
 

35. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1331) 
+ 

       Paryż, 17 maja 1843.  
Rue Honoré Chevalier, 3. 

 
 Moi najdrożsi bracia i Ty w szczególności mój drogi Józefie, 
już blisko miesiąc, jak do Was nie pisałem, aleśmy byli w obrotach 
i kłopotach szczególniej z powodu przenosin. Pisał do Was wczoraj 
Edward przez pocztę, ale wątpię abyście otrzymali list ten przed 
niniejszym, który Wam posyłam przez ks. Legrand, pierwszego 
Wikarego przy kościele Abbaye aux bois, gdzie zwykle msze mie-
wamy, ja szczególniej. Polecam go Wam wszystkim, mam nadzieję 
że się Wam podoba, chce u nas mieszkać na co ja z mej strony chę-
tnie się przychyliłem, jeśli więc macie stancyjkę już gotową, to mu 
ją dajcie, jeśli nie to zaczeka, bo spodziewam się, że wkrótce bę-
dziecie mieli dosyć mieszkania na drugim piętrze. Zabawi w Rzy-
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mie parę miesięcy, prosi Was tylko, abyście z nim po francusku nie 
rozmawiali, ale po włosku albo po łacinie, ułóżcie się tam z sobą. 

 Jak to Wam Edward pisał, wiadomość o żalu jaki ma do nas 
Ojciec Gen.[erał]77 niepomału nas obeszła, napisałem list do niego 
z tego powodu, który pokaż mój drogi Józefie Ojcu Villefort, jeśli 
on go za stosowny uzna, to go albo sam oddaj Generałowi, albo 
Ojca V.[illefort] o to poproś. Możecie go przeczytać. 
 Przed kilku godzinami otrzymałem Wasze listy i odpowia-
dam na nie. Myśl Hipolita modlitw za Polskę już nas od kilku tygo-
dni zajmuje. Myślimy napisać takie krótkie, a całkowite wystawie-
nie ostatecznej biedy naszego Kościoła, które każdego by mogło 
poruszyć i do tego dołączyć modlitwy.  

 Jutro już, jeśli da Pan Bóg siadam do roboty i umyślnie za-
wiesiłem wszystkie inne prace przez trzy tygodnie. Będzie przez 
nie kazał znowu brat Hieronim (ostatniej niedzieli ja kazałem),  
a jak się robota skończy, tedy mamy myśl dania naszym tu braciom 
exercycyów [ćwiczeń duchownych] przez dni osiem i potem za-
wiesić kazania tutejsze na parę miesięcy, a przez ten czas zrobić 
misje po zakładach. Ja bym tu zawsze został na załodze. Co do tej 
roboty za Polskę została tu już zrobiona jedna niekompletna przez 
familie rosyjskie tu mieszkające pod tytułem Krucjata Modlitw za 
Rosję i Polskę. Polska przychodzi tam jako dodatek (szlachetny 
nieco) do Rosji. Posyłam Wam tego kilka egzemplarzy. Modlitwy 
te odbywają się w Kościele Notre Dame des Victories. Mam myśl  
z tego powodu, która mi od pewnego czasu po głowie krąży. Ks. 
Desgenettes 78 wezwał mnie do powiedzenia kazania francuskiego 
__________ 
77  JOHANN ROOTHAAN (1785-1853), ks., jezuita; pochodził z Amsterdamu; 

studiował teologię w Połocku (1809-1812); święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1812 r.; do 1820 w Rosji. Generał zakonu jezuitów (1829-1853). 
Opiekował się jezuitami białoruskimi, pierwszymi zmartwychwstańcami. 

78  CH. E. DUFRICHE-DESGENETTES (1778-1860) – ksiądz, od 1832 r. Pro-
boszcz parafii Notre-Dame-des-Victoires w Paryżu. W 1837 r. założył 
Bractwo Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi. Opiekun duchowy 
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w N. D. Des Victories na niedzielnych tamtejszych zebraniach  
u Arcybractwa. Raz odmówiłem, ale znowu koniecznie nalega. 
Może więc i dobrze będzie powiedzieć tam co o cierpieniach Ko-
ścioła w Polsce i tak rozpocząć modlitwy za Polskę, gdyby już była 
ta robota wydrukowana, byłby to dobry początek na jej roszerzenie. 
Może się też, to wszystko tak i ułoży. 

 Drugiego projektu brata Hipolita nie podzielam ani żaden  
z braci. Zgadzam się zupełnie ze wszystkimi jego chęciami dla 
Unitów, bo w tym wcale widzenia nie zmieniłem, ale żeby rozcią-
gać naszą społeczność do Unitów do tego nie widzę żadnego znaku 
Woli Bożej. Wtedy tylko o tym by myśleć wypadało, gdyby Pan 
Bóg parę Unitów nam przysłał na braci. Póki tego nie będzie, póty 
myśl podobna będzie przesądzeniem rzeczywistości, chęcią choć 
żywą i bardzo żywą i dobrą i dającą się usprawiedliwić, ale chęcią 
o której wykonaniu nie może być mowy. Nie powinniśmy się nigdy 
targać na więcej jak to, co Pan Bóg nam do rąk daje. Zresztą mój 
drogi Hipolicie nie daj się uwodzić Twojemu dobremu i rzewnemu 
sercu dla Unitów.  
 Powiadasz, że trzeba złożyć z serca wyobrażenie wyższości 
naszego Obrzędu i większej doskonałości naszej. To wyobrażenie 
jest złe póki to nasze gra w nim rolę, bo zabija miłość. Ale to odej-
mij, tedy trudno nie przyznać wyższości obrządkowi łacińskiemu 
nad unickim, jak mi tu w Paryżu zdarza się co dzień przyznawać 
wyższość rzymskiemu nad paryskim. Jak tylko są różne obrzędy, 
tak musi w nich być mniej lub więcej. Wiem, co Cię najbardziej  
w tym jątrzy, co i mnie boli, to że Ci co mają takie wyobrażenie  
o swojej doskonałości przechodzą od mniej do nic i dlatego, że 
tamten obrządek jest mniej doskonały i to mniej o kilka szcze-
gółów, które są drobne w porównaniu z całością już go za nic mają, 
za zły i czynią tym sposobem przeskok sto razy większy (od mniej 
__________ 

członków Domku Bogdana Jańskiego. Do 1836 spowiednik Piotra 
Semenenki - opowiadał się za jego przejściem do benedyktynów w So-
lesmes (1836). 
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do nic), aniżeli jest przedział między mniej a więcej obu obrząd-
ków. Jednakże ten podział zostaje i sumienie go widzieć musi, bo 
to jest rzecz Boża, to większe dobro obrządku łacińskiego jest 
przez Boga dane, uczynione, zachowane, które też daleko piękniej-
sze owoce przyniosło. Zapewne, że nam się trzeba mieć bardzo na 
pieczy przeciw wszelkiemu uczuciu dumy i złego politowania,  
i niebraterskiego nieszczerego przychodzenia w pomoc, alić nie 
możemy zataić złego, jakie jest między Unitami szczególniej ni-
skiego stopnia oświecenia i małej gorliwości wypływającej z wia-
domej przyczyny z małżeństwa księży – i że to trzeba się starać 
poprawić, nie gwałtem zapewne, ale obudzeniem ducha poświęce-
nia, obudzaniem zajęcia się wyższymi rzeczami dobrowolnego wy-
rzeczenia się.  
 Widziałem w Poznaniu Prowincjała i Przeora Bazylianów 
zbiegłych z diecezji chełmskiej przed prześladowaniem, pisać mi 
się nie chce wszystkich szczegółów o nich, ale to tylko powiem, że 
mimo najlepszej chęci mojej i korzyści jakoby była w Rzymie  
z obecności XX. [księży] Unickich nie radziłem, żeby ich tam 
wyprawiać, boby dali najsmutniejsze wyobrażenie o Bazylianach  
w Rzymie, zwłaszcza że to Prowincjał był i Przeor. To się jednak 
nie tyczy ich moralności. Tu nie ma rady mój Hipolicie, złe jest 
wielkie i prawdziwe, które po części usprawiedliwia tych, co ich 
przerobić usiłują, bo widzą i czują lepiej od nas to złe, my tylko 
krzywdę czujemy – złe, z którym nie można sojuszu zawierać, 
które trzeba koniecznie wykorzenić, idzie tylko o sposób. W tym 
jest cała różnica. O tym trochę dłużej pisałem, bo ta rzecz widzę, że 
nas może z czasem bardzo będzie zajmowała, a zresztą ma związek 
z następną, to jest z Twoimi obrotami mój drogi Hipolicie.  
 Zdaje mi się tedy mój dobry i kochany bracie, że Twoim obo-
wiązkiem jest odebrać dziecko, a że nie możesz przez posły, więc 
trzeba będzie osobiście. Ta podróż do Galicji posłuży razem do 
obejrzenia kraju. O tym obszerniej, kiedy przyjdzie chwila. Tym-
czasem staraj się o załatwienie i uprzątnienie przeszkód, paszport, 
czy Ci dadzą z Rzymu za wyłożeniem przyczyny, która jest rzeczy-
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wistą? Fundusze musisz sobie skąd wykołatać, czy masz na to jaki 
dobry sposób? Naturalnie, że tam byś nie został i trzeba opuścić 
ową sposobność dostania tam miejsca u Xżnęj Ponińskiej, bo się to 
na nic nie przyda w dzisiejszych okolicznościach. 

 Co do mojego powrotu do Rzymu nic jeszcze nie ma spie-
sznego prędzej nastąpić nie będzie mógł, aż w chwili Waszego sta-
mtąd wyjazdu, mamy jeszcze miesiące przed sobą. Zobaczymy, jak 
się przez ten czas rzeczy ułożą i czy rzeczywiście potrzebny tam 
będę. Co mi piszesz mój drogi Józefie o Twoich skrupułach, to 
wszystko dobre, ale przed Bogiem za więcej nie odpowiesz, jak za 
ten tylko talent, który Ci dał. Obrabiaj go tymczasem, jak możesz  
i nie troskaj się; jedną Ci rzecz polecam bardzo w Twoim przeło-
żeństwie, a tą jest miłość i wyrozumiałość, bo na mocy nie myślę, 
aby Ci schodziło. [Część tekstu jest zakreślona i nieczytelna]. Piszę 
Ci to na dowód dobrej chęci i serca w Panu Jezusie, naszym jedy-
nym przełożonym. 

 Kochanemu Alfredowi dziękuję bardzo za jego dobry liścik. 
Mój dobry Alfredzie, więc nas Pan Bóg połączył i zrobi to, że już 
będziemy razem dla niego, razem Go kochali, razem mu służyli,  
i da Bóg dobry razem kiedyś w Niebie Go posiadali. Jak mnie cie-
szy Twoja pociecha i pokój i szczęście. Mój najukochańszy Alfre-
dzie, niechże Cię Bóg i Pan Nasz najsłodszy Jezus Chrystus obficie 
błogosławi, a Ty zbieraj teraz w czasach odpocznienia moc i wy-
trwałość na chwile trudniejsze, które przyjdą dla doświadczenia 
miłości Twojej. Marchettemu najczulsze pozdrowienie. Polećcie 
mu także odemnie Xa Legrand. Co on porabia? Jeszcze może wy-
gotuję list do niego. 

 Nb. Napiszcie prośbę od nas, jako księży żyjących wspólnie,  
o pozwolenie urządzenia w naszym domu kaplicy domowej z jak 
największymi będzie można wolnościami. Już to kilka mszy na 
dzień itd. mamy pozwolenie od Arcybiskupa, tutaj byłoby tego do-
syć, ależ trzeba nam się trzymać rzymskiego trybu. 
 Kończę na dzisiaj. Ojcu Villefort moje najczulsze pozdro-



 

 110

wienie przy oddaniu mu do czytania listu Generała i polećcie mu 
bardzo ode mnie ten interes. U nas tu mało co nowego od osta-
tniego mego listu, tylko powoli przybywa nawracających się dzięki 
Bogu, niektóre nawet dosyć dziwne.  

 Ściskam Was wszystkich najczulej moi najdrożsi najser-
deczniejsi bracia. O Karolu pamiętaliśmy. Ciebie w szczególności 
mój najmilszy Józefie – Siostry zawsze jednakowo, kłaniają Wam 
uprzejmie. 

            Wasz w Panu Jezusie Piotr 
 
 

36. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1338) 
 

Paryż, 18 maja 1843. 
               Honoré Chevalier 3. 
 
 Mój najdroższy Józefie, oddałem już wczoraj jeden list na 
ręce ksa Legrand, a dziś te kilka słów dołączam, naprzód żem 
zapomniał przesłać przez Pana Bore79 karteczkę tu przyłączoną od 
jednego kleryka z So Sulpice (Dupont) należącą do owego krucy-
fiksu, który już Wam zapewne został przez niego doręczony. Ta 
karteczka była zaadresowana do Przełożonego naszej społeczności, 
o którym myśli Dupont, że w Rzymie mieszka, jakkolwiek bądź 
zawsze do Ciebie należy, bo interes tłumaczy. Potem pospieszyłem 
wygotować kilka słów do Marchettego, które tu przyłączam pro-
sząc, byś mu je oddał.  
 Dalej muszę Ci powiedzieć kilka słów o Mejerowiczu, który 
od pięciu dni u nas mieszka. Prawdziwy Żyd błędny, der ewige 
Jude, jeździ, lata, biega, chodzi z miejsca na miejsce – przyjechał 
do Wiednia, przeleżał miesiąc w szpitalu, dawni jego znajomi do 
__________ 
79  LEON BORÉ– publicysta „Universite Catho1ique”, profesor w College Sta-

nislas. 
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których się udał najzimniej go przyjęli, pokazywał mi list od 
jednego z nich bardzo niemiecki, to jest pełen niemieckiej flegmy 
odbierającej wszelką nadzieję. Kochany Dziewulski dał mu kilka-
naście florenów, za które uciekł do Frankfurtu, a tu jakoś dostał in-
ne zasoby, z którymi do Paryża przyjechał. Wielkie było moje zdzi-
wienie, kiedy go oglądałem. Przyjęliśmy go do domu, bo mamy 
stancje próżne i nieporządku tu robić nie może, a zresztą mamy 
właśnie dwóch Żydów polskich w domu, którym daje dwie godziny 
na dzień, jedną katechizmu (Kanizjusza80), drugą historii biblijnej. 
Kilka słów, które mi o Tobie powiedział, mój drogi Józefie, nie 
miały żadnego sensu, a to co mi o sobie odkrył pokazało mi przy-
czynę dotąd niewiadomą Twojego z nim postępowania, o której za-
pewne pisać nie mogłeś. Jednakże go przyjąłem, bo już i ta przy-
czyna usunięta na zawsze i jak powiedziałem, jest nam pomocny  
i w końcu nie wiadomo, co z nim robić, jest więc jeszcze na próbie 
– nie wiem, jak to wypadnie, jakoś jeszcze dobrej nadziei nie mam 
z tego, co widzę, wziąłem go do porządku i mam jakąś odległą 
nadzieję, szczególniej że go tak Pan Bóg pcha do nas. 
 Przyłączoną karteczkę do Mizerkiewicza możesz mój Józefie 
przeczytać, abyś wiedział o co chodzi, ale zatrzymaj w sekrecie. 
Oddaj potem na pocztę płacąc za porto, żeby mu nic nie koszto-
wało, bo ma wszystkiego 50 bajocco na miesiąc. 
 Pozdrówcie wszystkich a wszystkich znajomych. Zygmunta 

__________ 
80  PIOTR KANIZY (1521-1597), św., ksiądz, jezuita. Pochodził Holandii;  

w 1536 podjął w Kolonii studia teologiczne i wszedł w środowisko gorli-
wców, ukształtowanych przez tzw. devotio moderna. W 1543 r. wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego. Kardynał Otto Truchses von Waldburg 
mianował go swym teologiem i wezwał do Trydentu. Był tam następnie 
także teologiem papieskim. W 1584 r. św. Ignacy wysłał go jako 
profesora do Messyny. Wróciwszy na północ uzyskał w Bolonii doktorat 
z teologii. Zmarł w Szwajcarii 21.12. 1597 r. Pius IX beatyfikował go  
w 1864 r., a kanonizował Pius XI w 1925 r. Tenże papież ogłosił go Dok-
torem Kościoła.  
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jeśli jeszcze obaczysz, to mu powiedz, że go zawsze bardzo ko-
cham i szanuję, żebym bardzo rad z nim się [z]obaczył. Jerzego 
także serdecznie pozdrów. Ponieważ Zygmunt z powodu śmierci 
Danielewicza prosił mnie był o modlitwę za niego, co mi było bar-
dzo przyjemnym powiedz mu, że kiedym przez Monachium prze-
jeżdżał wynalazłem grób jego przyjaciela i brata, i szczerze go Bo-
gu poleciłem. Donieś mi kiedy jego ślub, a w ten dzień mszę świętą 
z całego serca będę ofiarował za niego.  

 Czasu już nie ma. Ściskam wszystkich kłaniam wszystkim 
Generalstwu itd. 

   Zawsze Wasz Piotr 
 
 

37. List do Jana Koźmiana (ACRR 1438) 
 

Paryż, 2 czerwca 1843. 
 
 Mój drogi drogi Janie, dawnom Ci nie pisał nic, ale nie przeto 
zapomniałem o Tobie, owszem bardziej Cię niż kiedy w pamięci  
i sercu noszę. Przykro mi, że nie mam odpowiedzi żadnej od Ge-
nerała, chociaż z drugiej strony zdaje mi się to być dobrym zna-
kiem, boby był odpowiedział, że się zająć nie może. Ja Cię Gene-
rałowi szczerze poleciłem i bardzo go prosiłem, aby się zajął tą 
sprawą, rozumiem że przyjął do serca, bom mu już o Tobie i przed-
tem mówił i to nie raz, nie wiem tylko, czy sobie przypomniał. 
Dawno już od niego listu nie miałem i nie wiem czemu, winien mi 
odpowiedź na trzy czy cztery listy.  

 Co będziesz robił w Mnichowie? [Monachium]. Jeżeli by 
przyszło dłużej czekać? To mi nie po myśli, że się rzecz prędzej 
zrobić nie mogła, a znając rząd pruski prędkiego końca rokować 
nie można, przynajmniej trzeba się przygotować na dłuższe czeka-
nie. 
 Ponieważ bawisz w Monachium, to nam zrób przysługę. Czę-
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sto się nam czuć daje potrzeba książek niemieckich pobożnych.  
I teraz w tej chwili mamy na powrót u siebie Mejerowicza dziw-
nym przypadkiem z Wiednia do Paryża przybyłego, a nie ma mu co 
dać na obrok duchowny [wzmocnienie duszy]. Jeśli tedy wynaj-
dziesz dzieła ś. Franciszka Salezego po niemiecku, tudzież Rodri-
gueza o doskonałości chrześciańskiej, to je nam prześlij pod na-
szym nowym adresem, Honoré Chevalier, 3, - pierwszego, jeśli nie 
ma wszystkich dzieł tłumaczonych, czego nie wiem, to choć czę-
ściowo, boć muszą być jakieś.  
 W Mejerowiczu widzę postęp prawdziwy, mamy dwóch Żyd-
ków w domu, których uczy katechizmu, prócz tego kilku przycho-
dzi do niego, a tak ma zatrudnienie pożyteczne.  

 Bawi tu teraz Pani Komar i Panna Natalia, która staje się co-
raz bardziej sławna, ale bardzo gruntowna osoba. Niedawno prze-
siadywali u niej po godzinach Ojciec Bernard. Don Biaggio. Widu-
jemy je często.  

 O Siostrach nic nowego, bawią tu ciągle i czekają rozja-
śnienia się okoliczności i znaków woli Bożej, a tymczasem mają 
regułkę, którą wypełniają. Lecz dzięki, dzięki Bogu za dobry za 
doskonały duch, który je ożywia. Może się przeniosą do Rzymu. 
To dla Ciebie tylko.  

 Cezarego interes wytłumaczył Ci Edward, nie czytałem –
owszem odpieczętowałem go teraz i przeczytałem, nic nie mam do 
dodania, tylko że żal mi i boli całe to zajście. 
 Napisz do nas czym prędzej drogi Janie, gdybyś innych ja-
kich książek do życia duchownego wynalazł, to Cię prosimy (ś. Te-
resę, ś. Jana od Krzyża). Do przesłania można użyć (Augsburskie-
go).  
 Pokłoń się najserdeczniej antykwariuszowi Windschmanowi  
i Goerresowi jeżeli jest młody. 
                 Twój Piotr 
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38. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 15543) 
+ 

Paryż, 9 czerwca 1843. 
 
 Mój drogi Józefie, otrzymałem jak zwykle przez małą pocztę 
liścik Twój (także jak zwykle bez daty), a ile się zdaje z 28 maja,  
w którym wyczytuję rozmaite dodatki do jakiegoś Twego listu, któ-
rego nie otrzymałem dotychczas. Nie wiem, gdzie się o niego upo-
minać. W tamtym to liście zapewne donosisz mi o przybyciu  
Xa Legrand itd. Czekam nań. 

 Tymczasem dziś piszę Ci dlatego, aby przyłączyć ten oto 
drugi list, który przy tym znajdziesz od Siostry Julii do Ojca Bia-
ggio, aby tego ostatniego nic na poczcie nie kosztował. Pozdrów 
przy tym jak najuprzejmiej Ojca Biaggio i że mu się bardzo i bar-
dzo polecam w miłości Pana Jezusa. Już mu o mnie pisała panna 
Natalia i poleciła, chciałem to i sam uczynić pamiętny w miłości  
z jaką mnie przyjął i z jaką był i jest dla nas wszystkich, ale odło-
żyłem na później może lepsza będzie pora. Tymczasem teraz tak 
Ciebie używam do tego, jak listu żyjącego. Gdyby miał odpowie-
dzieć Siostrze Julii. Siostrę Julię namówiła do tego panna Natalia. 
Spieszę się i tyle mam tylko czasu, aby Was wszystkich jak 
najczulej i najserdeczniej pozdrowić w Panu Jezusie. 
                Wasz Piotr 
 
 

39. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1339) 
 

Paryż, 20 czerwca 1843. 
 
 Mój najdroższy Józefie, od dni już kilku otrzymałem Twój 
długi list, z daty nie wiem, bo jej nigdy niemal na Twoich listach 
nie kładziesz, ale zdaje się z 7o czerwca; przy nim list od Ojca Ge-
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nerała i pozwolenie na kaplicę. Bileciki do Norblina i do Xżnej Sa-
piehy81 oddałem bratu Edwardowi, by je odesłał. Xże Sapieha82 był 
u nas parę razy, a Hieronim u nich, bo St Assise jest na drodze 
żelaznej do Orleanu. Pojutrze wybiera się tam Hieronim, a ja cze-
kam wezwania od panny Natalii. Chorowała tu dość mocno przed 
samym wyjazdem i nawet wyjechała nie bardzo zdrowa, lekarze 
radzą jej jechać do Spa, gdzie się też pani Thayer83 wybiera, może 
obie razem tam się udadzą.  

 Pan Krasiński Leopold, którego nam poleciłeś był parę razy  
u nas, jutro wyjeżdża do Londynu za powrotem dłużej tu myśli za-
bawić, kłania Ci się też najuprzejmiej. Teraz odpowiadam Ci na 
Twój list.  

 Z bratem Alfredem niech tak pozostanie, jak jest. Jak Pan 
Bóg przyśle nowicjuszów, tedy zobaczymy, jaki udział ma mieć  
w ich zatrudnieniach. Ze Stasiem trzeba tak zrobić, jak piszesz. 
Podobała się nam zupełnie Twoja myśl i przed Bogiem mi się zda-
je, że nie ma nic innego z nim do zrobienia, a że to zrobić trzeba.  
A więc mu powiedz, że naszym jest przekonaniem, iż go Pan Bóg 
mieć nie chce w stanie kapłańskim, żeśmy go gotowi zatrzymać jak 
brata, byleby chciał pracować i słuchać w sposób, w jaki piszesz, to 
jest, jak zakonnik z tym, aby po dwóch latach złożył śluby. Otóż 

__________ 
81  JADWIGA SAPIEHA, Z D. ZAMOYSKA (1806-1890) – księżna, wyszła za 

mąż za Leona Sapiehę w 1825 r., oboje stracili siedmioro dzieci. Swoją 
szeroką działalnością charytatywną otoczyła sieroty, żebraków, dzieci  
z zaniedbanych rodzin i in. Miejscem jej działalności był Lwów. W 1863 
r. w swej siedzibie w Krasiczynie urządziła szpital dla rannych powstań-
ców. 

82  LEON SAPIEHA (1803-1878) – książę, galicyjski działacz polityczny i go-
spodarczy; marszałek galicyjskiego Sejmu Krajowego (1861-1875); zwo-
lennik pracy organicznej. 

83  HORTENSJA THAYER (1773-1844) – blisko zaprzyjaźniona z Charles'em 
de Montalembert i Cezarym Platerem; po stracie swych dzieci poświęciła 
się działalności filantropijnej. 
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mu wystaw tę rzecz pod względem powołania. Jeżeli by go nie 
miał, więc może w domu pozostać czas niejaki, ale to już dlatego, 
żeby sobie przyszłość obmyślił, nie żeby tak miał z nami pozostać 
na czas nieograniczony. Więc do wykonania z nim dzisiaj to jest, iż 
ustają wszystkie ćwiczenia sposobiące go do stanu duchownego, 
czyli raczej kapłańskiego, on sam zostaje w domu namyśliwszy się 
ma dać odpowiedź t. j. namyśliwszy się przed Bogiem i pomo-
dliwszy się i potem z nim postąpić stosownie do jego odpowiedzi. 
Proszę Boga, żeby sam tę rzecz ułatwił i tej kochanej duszy po-
mógł, bo musi się ona bardzo męczyć sama z sobą i trudno jej bę-
dzie może dobrze się znaleźć w tym nowym położeniu. 
 Teraz, co do tego Murzynka, którego macie w domu. Jest tu 
nowy zakład misjonarzy dla Negrów założony przez ks. Lieber-
man, który był niedawno w Rzymie. Dwunastu misjonarzy wyjeż-
dża w tych dniach lub wyjechało już do Guinei. Byłby rad zało-
życiel mieć tego Murzynka u siebie, nic więc z nim nie poczynaj-
cie, aż póki nie zniesiemy się w tej mierze z Liebermanem, czy go 
nie będzie chciał mieć u siebie. 
 Pytasz mnie, co myślę względem Knoblochera? Myślę, że się 
możesz przed nim otworzyć, jeśli tylko tak czujesz przed Bogiem, 
bo go znasz, znasz swoje i domu z nim stosunki, znasz jego uspo-
sobienie, ogólne i szczególne dla nas, i czy przypada do jedności  
z nami. Uczyń jak widzisz przed Bogiem. Będę się modlił na tę in-
tencję. 
 Gdyby Pan Bóg raczył przysłać braciszków, to by była nie-
mała łaska. Tu bardzo czujemy tego potrzebę. Mamy w domu 
dwóch Żydów na nauce, którzy posługują w kuchni i w domu, ale 
to ciągłe historie, które się tym skończą, że się ich obu z domu od-
dali, jak zwykle Żydzi pełno drobiazgów, a czasem nie bardzo bu-
dujących. Nie wiem nawet, czy przyjdzie do chrztu, Mejerowicz 
już kończy wykładać im katechizm i historję bibilijną, w przyszłym 
tygodniu powtórzy im Hieronim całą naukę chrześciańską w spo-
sób kapłański, a potem jeśli będzie podobieństwo, że będą z nich 
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chrześcijanie, tedy przyjmą chrzest święty, jeśli zaś nie, to tak zo-
staną w każdym zaś razie przestaną być w domu. I z ks. Dłuskim 
próba się nie udała, bo chociaż jest zawsze pełen najlepszych chęci, 
jednakże wyraźnie nie ma powołania zakonnego, w najlepszej wie-
rze nie wie, co to jest posłuszeństwo, ale tak nie wie, że nie ma na-
dziei, żeby kiedykolwiek wiedział. Jest w tym zupełnym dziec-
kiem. Skończy się z nim na stosunkach przyjacielskich.  
 W dodatku o naszym domu doniosę, że Wiktor w najlepszych 
usposobieniach, sprawuje obowiązki brata furtiana, ale go myślę 
wkrótce uwolnić, skoro tylko dostaniemy innego braciszka, jak te-
go mamy nadzieję. Kończy medycynę, bo mu mało brakuje, na 
przyszły rok zapewne pojedzie do Rzymu.  

 Takem się rozpisał z powodu braciszków krakowskich, co się 
zaś tyczy owego księdza krakowskiego, który zażądał reguły na-
szej, gdyby miał wejść z Tobą w korespondencję, jak z każdym 
innym w podobnych razach, staraj się wyrozumieć dobrze jego po-
wołanie. Dobrze wiesz, że od tego wszystko zależy. 
 Już teraz przychodzę do tych dwóch młodych Reformatów,  
o których mi piszesz. Bardzoś im dobrze na pierwszy raz odpo-
wiedział. Ale gdyby rzecz szła dalej, to staraj się rozumieć [poro-
zumieć] z ich Generałem, czy też Prokuratorem Generalnym, a na-
przód ich dobrze wyrozumieć [wysłuchać], dlaczego chcą do nas 
wszakże niewiele zyskają, tylko to chyba, że boso nie będą cho-
dzili, gdybyś widział, jakie dobre powody dane przez nich, tedy ich 
historię poznaj, jak można najlepiej do czego Generał ich może Ci 
posłużyć. Czego się w tym lękam, to żeby się nie obciążać niepo-
trzebną pracą, która tak by się skończyła jak ze Stasiem. Trzeba by, 
żeby mieli dobrą wokację do nas, aby ich przyjąć, żeby to było 
czyste przed Bogiem, okrom samej wokacji zakonnej i przymiotów 
do niej potrzebnych.  
 Ponieważ Cię Pan Bóg postawił w tym miejscu mój drogi 
Józefie, to proś Pana Boga, aby Ci dał dar poznawania wokacji,  
a przy tym czystej, co o tym pisali święci i radź się za zdarzoną 
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sposobnością Mój Boże, to nie mała nauka i ja miałem już sposo-
bność przekonać się, jak potrzebna, a jak jej sam wcale nie posia-
dam. 
 Siostry dzięki Bogu dobrze się mają – chociaż Pan Bóg je-
szcze jasno nie pokazuje, co z nimi chce począć.  
 Siostra Melania wchodzi do nowego instytutu kobiecego 
założonego w Juilly przez ks. Bautain na próbę, czy ma powołanie 
zakonne, bo przekonanie Siostry Julii jest, że go nie ma. Będzie to 
próba, która jednak nie wiadomo jak się skończy. Zostają one obie 
z Ludwiką, a tres dopiero faciunt collegium.  

 Przedłuża Pan Bóg i ociąga się – módlmy się, one obie są na 
wszystko zdecydowane i dziś gotowe tam wejść, gdzie by je Pan 
Bóg mieć chciał. Dzięki Mu za te dobre usposobienia w jakich są. 
Ja mam zawsze w Bogu nadzieję, że je z nami mieć chce, ależ 
niech będzie we wszystkim Jego święta wola. 
 Przyłączam bilecik Edwarda i list do ks. Legrand, którego  
z tej okazji serdecznie pozdrawiamy wszyscy.  
 Xżna Du Quingo, która ten list napisała była u nas dla od-
dania go i poznałem ją z tego powodu, ks. Legrand napisał jej o nas 
(t. j. o Was tam) wielkie pochwały zapewne przez wdzięczność.  
 Ściskam Was wszystkich i całuję najserdeczniej w Panu Je-
zusie. 

  Wasz Piotr 
 
 

40. List do Jana Koźmiana (ACRR 1439) 
 

Paryż, 25 czerwca 1843. 
 
 Mój najdroższy Janie, otrzymaliśmy list Twój kilka dni temu. 
Muszę tu przede wszystkim uiścić się z polecenia włożonego na 
mnie przez Ropelewskiego, kłania Ci najuprzejmiej chciał nawet 



 

 119

dopisać się do mego listu, ale cóż kiedy go pod ręką nie ma. Masz 
w nim zawsze jednakowego przyjaciela – módl się tylko za nim, bo 
jeszcze nie widzę w nim przełamania na stronę Boga, chociaż tak 
jest zacny, tak szlachetną i piękną ma duszę. 

 Mój drogi Janie nie wiem prawdziwie, co ma znaczyć mil-
czenie Chłap. [owskiego]. Na Twoje żądanie siadłem do pisania, 
ale nie wiedziałem, co mu napisać, bo nie mogę robić żadnego 
przypuszczenia. Napisawszy pół stronicy musiałem zniszczyć com 
napisał, bo mi nazajutrz nie przypadło do przekonania – robiłem 
tam przypuszczenie, że ma co do nas. Myślę po prostu, że czekał  
ś. Jana, aby nam zdać sprawę ze wszystkiego, o co go pytałem  
w ostatnim liście, mianowicie o fundusze. Zdaje mi się tedy, żeby 
jeszcze kilka dni czekać i że za jaki tydzień koniecznie musimy 
mieć list od niego. To taki człowiek, że nie zapomniał Twego inte-
resu. Zdecydowałem więc na to, mając i ten wzgląd, że Ci z Mo-
nachium wyjechać nie spieszno. Gdybyś jednak chciał tego, to zro-
bię i tak nawet. Jedna z przyczyn, że mi tak nie na rękę dziś pisać 
do Chłap [owskiego] jest ta, że ostatni list cały niemal był o fundu-
szach. 

 Jakże Ci tam w Mnichowie [Monachium]? Bo z Niemcami 
zawsze nudno i rzadkie wyjątki. Natomiast jesteś bardziej pustel-
nikiem tym więcej, żeś niedawno był bardziej światowym niż kie-
dy. Życzę Ci błogosławieństwa Bożego do Twojej samotności, to 
prawdziwa łaska, chwile z których daj Boże nam korzystać. Chciał-
bym bardzo spędzić parę dni z Tobą teraz w Twej samotności – 
przynajmniej tam się w duchu przenoszę i przy Tobie jestem. 
  Mój Janie, mój dobry drogi Janie cóż masz na myśli i w ser-
cu? Rozumiałem, żeś już opuścił Twoją myśl dramatu staropol-
skiego, ale o niej mówisz w Twym piśmie. Chcesz więc koniecznie 
zostać literatem, oddajesz się literaturze dla literatury? Dla litera-
tury! Mój drogi Janie i cóż ten dramat przyniesie, w czym się przy-
czyni do Królestwa Bożego? A tenci jest cel nasz, cel prac naszych, 
cel życia naszego – mamy poświęcić to życie rozszerzaniu Króle-
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stwa Bożego, miłości Bożej – my jako kapłani, Wy jako nasi 
współpracownicy piórem i słowem i czynem. Literatura duchowna 
polska leży odłogiem, zbywa na pierwszych potrzebach, nie ma  
i nie ma pokarmu dla umysłów i serca, pokarmu pierwszego, a Ty 
myślisz o ostatnim, który dają na końcu uczty, co to i smaczny dla 
podniebienia, ale zarazem i odurzyć może. Nie łaję Cię mój drogi 
Janie, jedno Ci rzecz wystawiam. Gdyby Cię Pan Bóg natchnął 
zająć się jakim dobrem i prawdziwie potrzebnym dziełem! Wystaw 
tę rzecz Panu Bogu i pomódl się – właśnie mi na myśl przychodzi 
spytać się Ciebie, czyś tak postąpił z Twoją tamtą myślą dramatu?  
I czyś rzeczywiście przed Bogiem był kontent z tej myśli? 
 28 czerwca. Zastanowiłem się jeszcze bardziej nad tą rzeczą 
mój drogi Janie, zastanowiłem się przed Bogiem i przyszedłem do 
tego rezultatu, żeby Ci powiedzieć, byś nie pisał tego dramatu. Pan 
Bóg da Ci inną lepszą myśl, pożyteczniejszą dla sprawy Bożej i dla 
braci naszych, a tymczasem ja Ci jedną nastręczam, która mi przy-
szła podczas tego zastanawiania się zdaje mi się, że już o tym była 
mowa, ale mniejsza o to ponieważ mi ta myśl dziś zupełnie świeżo 
przyszła, więc Ci też ją jako nową przedstawiam: oto napisz obraz 
historii polskiej, choćby krótki na początek, z punktu widzenia Ko-
ścioła i Opatrzności, t. j. z punktu widzenia prawdziwego kładąc  
w to, co jedno możesz mieć talentu i pilności, aby uczynić przycią-
gającym jak najbardziej. Bardzo bym tego pragnął, abyś się tą pra-
cą zajął, chociaż Ci jej nie wkładam jako obowiązek. Napisz mi  
o tym obszerniej. 

 Do Generała Chłap. [owskiego] napiszę jednak, żeś w Mona-
chium i że tam czekasz odpowiedzi. I to zaraz., ściskam Cię naj-
czulej, najserdeczniej mój drogi Janie, pisz do mnie obszernie  
i z serca. Mam dla Ciebie prawdziwie w Panu Jezusie serce przy-
jaciela i brata i ojca nawet, wszystko Ci to w Nim winienem i dać 
Ci je tak mi przyjemno. Rachuj na to zupełnie w Tym, który nas 
wiąże Jezusie Chrystusie. 

Twój w Nim prawdziwie, Piotr 
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41. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1340) 
 

Paryż, 12 lipca 1843. 
 
 Moi najdrożsi bracia, temu dni parę Hieronim posłał Wam 
słów kilka przez Wołłowicza, który tam do Was jechał, ja do Was 
już ze trzy tygodnie nie pisałem, choć przez ten czas kilka od Was 
otrzymałem listów. Choroba Józefa obeszła nas wszystkich i po-
leciliśmy go serdecznie Panu Bogu – nie wątpię, że przyjmujesz to 
mój drogi Józefie we wszelkim zgadzaniu się z wolą Bożą, niechże 
Cię Pan Bóg obficie błogosławi za to łaską Swoją i uczyni z Ciebie 
prawdziwie świętego, to moje najszczersze życzenie dla Ciebie. 

 Pieniądze przez Merla otrzymaliśmy temu dwa tygodnie, 
przyszły bardzo w porę i już podobno mało co z nich zostaje. Cze-
kamy na wiadomości z poznańskiego. Xżnę Borghese widziałem tu 
kilka razy i napisałem do niej po otrzymaniu ostatniego listu Hipo-
litowego, żebyście tam w Rzymie czasu jej niebytności mogli je-
dnak dopytać się funduszów u niej będących. 
 Wiadomość o ornatach bardzo nas pocieszyła. Ale co do dru-
giej wiadomości, która nas nierównie więcej ucieszyła, t. j. jakoby 
ks. Dąbrowski84 miał być Arcybisk.[upem] poznańskim, ta się 
pokazała być płonną wiedziałem ja jeszcze w Berlinie, że rząd pru-
ski po całorocznym opieraniu się przystał nareszcie na żądanie Ar-
cyb.[iskupa] Dunina ś. p. przedstawiającego ks. Dąbrowskiego na 
swego Sufragana w Poznaniu, jak w Gnieźnie ma Sufraganem ks. 
Brodziszewskiego85. Ale to jeszcze daleko do Arcybiskupstwa. Nie 

__________ 
84  JAN KANTY DĄBROWSKI (1791-1853) – należał do zgromadzenia księży 

misjonarzy św. Wincentego à Paulo; święcenia kapłańskie 1814; profesor 
teologii w seminarium duchownym w Poznaniu (1814-1819); duszpasterz 
diecezji chełmińskiej; prof. teologii w seminarium duchownym w Pelpli-
nie (1826-1836). Rektor seminarium duchownego w Gnieźnie (od 1836).  
Jeden z najbliższych współpracowników abp. Marcina Dunina. 

85  ANZELM WOJCIECH BRODZISZEWSKI ( 1779-1866) – święcenia kapłańskie 
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wiem, czyby jednak w Rzymie nie mogli tego zrobić jakim szczę-
śliwym zrządzeniem Bożym. Pogadajcie o tym z Vizzardellim86. 
Bo rzeczywiście ks. Dąbrowski jest jedyny człowiek na Arcybisku-
pa, ksiądz najprzykładniejszy, dawniej ze Zgromadzenia ks.ks. 
Misjonarzy przed ich rozwiązaniem w Prusach, profesor teologii 
(olim) [kiedyś], pełen gorliwości, ducha prawdziwie kapłańskiego, 
wcale nie szlachcic ani z pańska, ale prosty i prawdziwy sługa Bo-
ży, do spowiedzi, do kazania, do trzymania księży, a pełen słody-
czy, dobroci, miłosierdzia. Co by to była za łaska Boża, gdyby ten 
człowiek został Arcybiskupem!  

 List Terrigego trochę mnie zdziwił, ale mu bardzo grzecznie 
odpisuję – oddajcie mu natychmiast ten liścik zapieczętowawszy 
go. Dopominasz się potem mój Józefie o nowiny o nas, toć pod 
miarą udzielamy ich Wam, jedno że czasu nie ma czasem o sobie 
pisać, dziś wszyscyśmy zdrowi dzięki Bogu, przeszłej niedzieli 
ochrzciliśmy w naszej kaplicy Kalwarii, dwóch Żydów, cośmy to 
ich w domu trzymali dotychczas i dzięki Bogu mamy z nich pocie-
chę. Mejerowicz bardzo dobrze ich katechizmu nauczył, Pan Bóg 
dał mu także wiele łask i oczywiście z tego powodu innych ucząc 
sam się uczył, otworzyła się mu cała powaga wiary, potrzeba życia 
wewnętrznego, modlitwy, sam się zdziwił nad tym nowym świa-
tem, którego dotychczas nie znał, poddał się próbie stanowczej, 
chce złożyć wota i być zupełnie połączonym – dałem mu dwa lata 
według reguły do próby, niech mi jedno Pan Bóg da umiejętności  
i mocy dobrze z nim tu tę próbę zacząć. Wiktor wciąż jest bardzo 
__________ 

otrzymał w 1801 r. Duszpasterz w Poznaniu (1803-1830), sufragan 
gnieźnieński (1841-1866). W sporze arcybiskupa M. Dunina z rządem 
pruskim o małżeństwa. mieszane stanął po stronie tego pierwszego; pre-
pozyt katedralny (1856-1866). Człowiek wielkiej prostoty, pokory  
i szczodrobliwości.  

86  CARLO VIZZARDELLI (1791-1851) – ksiądz, profesor prawa kościelnego  
w Bolonii i Rzymie. Od 1832 r. w Kurii Rzymskiej; sekretarz w Kongre-
gacji Spraw Nadzwyczajnych Kościoła. Od 1846 r. kardynał i prefekt 
Kongregacji Studiów. 
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dobrze, postępuje i da Pan Bóg nie zatrzyma się. Ks. Dłuski zawsze 
gospodaruje i jest zawsze równie dobrym księdzem, człowiekiem  
i gospodarzem, a równie złym zakonnikiem, jednak da Pan Bóg zo-
stanie w domu, bo rozumiem, że to miłe dla Pana Boga i przyniesie 
błogosławieństwo dla domu. Tylko czasem stąd kłopot, mówię  
z jego dobroduszności, nie wie cośmy za zakon, chociaż mu dawa-
łem regułę do czytania, i na podobne zapytanie odpowiedział raz 
bardzo serio, żeśmy Jezuici, że on to wie bardzo dobrze, bo jest ra-
zem z nami!!! Upomniany za to przeze mnie drugą razą już inną 
dał odpowiedź, żeśmy Benedyktyni, czy też Augustynianie nie 
przypominam już sobie dobrze i znowu podobnież zapewniał, ale 
to wszystko z największą dobrodusznością. Co do naszych dal-
szych projektów czekamy tylko posiłku skąd jakiego, żeby Hie-
ronim z Edwardem ruszyli do Orleanu Bourge itd., a ja bym tym-
czasem tu kazał na nowo. Publiczność dotychczas zawsze również 
liczna, nawet ostatniej niedzieli więcej było daleko, niż od da-
wnego czasu nie bywało i cała ceremonia odbyła się z godnością. 
Ojcami i Matkami chrzestnymi byli dla jednego Witwicki z Panią 
Hoffman,87 dla drugiego Ordęga z Panią Suchorzewską. Na zakoń-
czenie Hieronim w kazaniu porządnie wyłajał, starych szczególniej 
dygnitarzy, co się kłócą i łają i pojedynkują, bośmy tu mieli coś po-
dobnego, zwracając mowę do nowochrzczeńców, żeby nie brali 
przykładu ze swych starszych braci. Wszyscy byli kontenci. 

 Teraz przystępuję do ostatniego listu brata Hipolita. A na-
__________ 
87  KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA (1798-1845) – autorka książek 

dla dzieci i młodzieży, pedagog, tłumaczka, redaktor i edytor. W latach 
1824-28 redagowała pierwsze polskie czasopismo dla dzieci pt. „Roz-
rywki dla Dzieci”, nakreśliła nowy wzorzec wychowawczy dla dziewcząt, 
m. in. zalecając kult języka ojczystego. Pisząc dla dorastającej młodzieży 
dawała wyraz swemu przywiązaniu do spraw ojczystych; po upadku po-
wstania listopadowego przebywała w Dreźnie, gdzie współpracowała  
z Klaudyną Potocką w Komitecie Polskim. W sierpniu 1832 r. wydalona 
z mężem przez władze Drezna, przybyła do Paryża, gdzie nadal pisała  
i wydawała. 
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przód, co do tych młodych kleryków, którzy z Krakowa przybyć 
mają nie mogę nic powiedzieć stanowczego, bo nie ma pewnych 
danych. W ogólności mówiąc jestem przeciwny razem z Wami 
przyjmowaniu kogokolwiek li tylko na pensję, wyjąwszy rzadkich  
i nie kompromitujących wypadków, jak było z ks. Legrand. Czyby 
można z tymi klerykami co innego zrobić? Czyby tego chcieli ma-
jąc wolność? Co mówi przykład Krasnosielskiego? Jednym sło-
wem, póki nie przyjadą i im się nie przypatrzycie, nie ma o czym 
mówić. Gdyby wtedy który z nich miał do nas wolę, to trzeba, jak 
samo się rozumie wybadać jego powołanie bez żadnego pośpiechu. 
Myśl zaś osobnego Seminarium zdaje mi się jeszcze przedwczesna. 
Co do Reformatów już odpisałem w ostatnim liście mój drogi Józe-
fie, musisz sam to rozstrzygnąć przed Bogiem, ale zważ dobrze na-
przód, czy się najmniejszej krzywdy nie zrobi ich Zakonowi,  
w czym najlepiej może powiedzieć ich Przełożony i rzecz sama po 
wtóre, czy jest mocna nadzieja, że się zupełnie zleją do naszej jed-
ności w Panu i będą dobrymi i pożytecznymi w niej członkami.  
 Na ryzyko nie trzeba się puszczać, szczególniej w tych na-
szych słabych początkach i jeżeli zechce, to nam Pan Bóg przyśle 
dobrych i pewnych braci, jak nam oto przysłał najdroższego Al-
freda. Ze dwóch księży w Rzymie potrzeba, to nie ma najmniejszej 
wątpliwości i odpowiadając na tę uwagę brata Hipolita powiem, że 
Cię zawsze mój drogi Józefie zatrzymywałem nieograniczenie my-
ślą w Rzymie, póki by Pan Bóg nie wykazał Ci innego przeznacze-
nia, sam zaś przyjechawszy do Rzymu byłbym drugim. Instrukcje 
dla Ciebie mój drogi Hipolicie odkładam do następnego listu, mu-
szę się jeszcze braci spytać, może im jaka dobra myśl przyjdzie. 
Zresztą jesteśmy spokojni, szczęśliwi wewnątrz, bardzo szczęśliwi 
w Panu naszym najlepszym Jezusie Chrystusie, mamy też i pocie-
chy – Siostry zdrowe, Melania cierpiąca na duszy módlcie się za 
nią, Julia i Ludwika pełne dobrej woli i Pana Boga i Melania toż 
samo, tylko się męczy bardzo z sobą. Wszystkich pozdrówcie, 
Marchettego najczulej, najczulej ściskam i bardzo o nim pamiętam. 
Alfreda toż samo niech go Bóg Najlepszy szczerze błogosławi. 
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Karola, Hipolita, Stanisława najserdeczniej ściskam, Felicemu kła-
niam, a ze mną wszyscy bracia. Pan Jezus niech będzie w naszym 
sercu i duszy mój najlepszy, najdroższy Józefie. 

    Twój w Nim Piotr 
 
 

42. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1341) 
 

Paryż, 13 lipca 1843. 
 
 Moi najdrożsi, wysłałem do Was list wczorajszą pocztą,  
a dziś znowu muszę pisać szczególniej w dwóch przedmiotach. 
Naprzód lękając się, żeby Wam nie brakło funduszów, jakem to 
wczoraj pisał udałem się do Xżnej B.[orghese], która mi dziś odpi-
sała, co też Wam i udzielam: „j’ai laissé en partant le livret de la 
caisse d’épargne ci mon Maestro d i casa avec l’ordre de remettre 
ci Mr. L’abbe Hube les fon d s qui lui seront nécessaires, je croyais 
même le lui avoir dit, mais vevillez bien l’en prévenir, comme je 
vais l’écrire de nouveau, aujourd hui même.” [Kiedy wyjeżdżałam 
zostawiłam swoją książeczkę oszczędnościową u zarządcy domu  
z poleceniem, aby wysłał ks. Hube pieniądze, jeśli będzie potrzebo-
wał. Myślałam, że już mu o tym mówiłam, lecz dla całkowitej pe-
wości dzisiaj napisałam mu powtórnie.] Potem przyszła nam tu 
myśl na święto Matki N.[ajświętszej] (15 sierp.[nia]) odnowić ślub 
uczyniony dawniej przez Jana Kazimierza i Sejm polski tejże 
Matce Najś.[więtszej], do czego nam koniecznie potrzeba owego 
aktu wtedy uczynionego. Skopiowałem ja go przeszłego roku  
w Rzymie z jakiejś nieznanej książki, którą przypadkiem wy-
nalazłem w Bibliotece Anielskiej, tu nie wiemy skąd by go dostać. 
Potrzeba więc, żebyście go nam jak najrychlej nadesłali. Znaj-
dziecie go w moich papierach na osobnym półarkuszu po łacinie,  
u góry tytuł jego będzie – zapewne półarkusz ten znajdzie się mię-
dzy moimi notatkami do Dziejów Kościoła Polskiego, których jest 
kilka zeszytów, musi gdzie osobno leżeć, nie w zeszytach, ale mię-
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dzy nimi lub przy nich, lub też w takich okładkach do których 
kładłem rozmaite oderwane papiery, jakich tam parę znajdziecie. 

 Znowu tutejszych tyle, że Thayerowie odjeżdżają jutro do 
Madery, razem z Montalembertem, który tu na parę tygodni przyje-
chał. Ten ostatni otrzymał list od Cezarego, w którym przyrzeka 
poprawę – składka na naszą kaplicę doszła już do 200 fr. i pewno 
niezadługo zaczniemy, prócz tego przyrzeczonych parę ornatów, 
kielich itd.  

 Nb. Poproście kogo o skopiowanie, czyli odrysowanie 
jakiego pięknego ołtarza w Rzymie, lub kilku, który to rysunek 
nam byście co rychlej przysłali, np. ołtarz, gdzie jest Najś.[więtszy] 
Sakr.[ament] w kościele ś. Marcellego, dobrze by było, żeby to by-
ło kolorowane, zrobilibyśmy tu na takiż wzór z drzewa – wy-
bierzcie zresztą, jaki się spodoba. 

 Korzystając z tej sposobności przesyłam Marchettemu kilka 
wyrazów. Jak stoi rzecz z wynalezieniem domu dla Sióstr? Wszyst-
kim się znajomym kłaniamy, ja szczególniej Ojcu Gener.[ałowi], 
O. Villefort etc., gdybyś się widział z Ojcem Bernardem lub Don 
Biaggio, to poleć ich modlitwom nas wszystkich i mnie w szcze-
gólności. Panna Natalia ma do wód wyjechać na kilka dni – chora, 
była tu przedwczoraj w Paryżu i widziałem się z nią; Pani Komar 
ciągle słaba. Módlmy się za siebie i bądźcie zdrowi i weseli w Panu 
Jezusie. 

  Wasz Piotr 
 
 

43. List do Jana Koźmiana (ACRR 1440) 
 

Paryż, 19 lipca 1843. 
 
 Drogi mój Janie, dwa Twoje listy ostatni z 13 lipca w tych 
dniach odebrałem. Jak widzisz z przyłączonego tu pisma od 
Edwarda bracia jeszcze nie wyjechali, lecz jeśli da Bóg wyjeżdżają  
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w przyszły tydzień, a naprzód do Orleanu.  
 Właśnie z ostatnim Twym listem otrzymałem także list od 
Chłapowskiego, gdzie mi jednak nic o Tobie nie donosi może dla-
tego, że już do Rzymu napisał z pewnością zaś dlatego, że jest 
obarczony interesami, spaliły mu się stodoły etc., umarł brat i jego 
wdowa z dziećmi do niego przyjechały, tak że na odpisanie mi le-
dwie kilka miał chwil odpisał jednak, bom go w mym ostatnim 
liście tej samej daty, której i mój ostatni do Ciebie bardzo naglił  
i prawie przymuszał do odpisu. List jego jest jak najserdeczniejszy, 
ale właśnie dla owego kłopotu nie rozpisał się wcale o interesach. 
Napisałem mu był, że czekasz na odpowiedź w Monachium. Adres 
jego jest par Berlin Posen, Kosten a Turwia. Zdaje mi się, że to 
samo coś do Berlina posłał poste restante możesz posłać pod 
powyższym adresem; ja z mojej strony napiszę, że w Berlinie cze-
ka list na poczcie pod jego adresem, ale prędzej będzie jeśli Ty 
powtórzysz swoje podanie. 

 Proszę Cię mój drogi Janie módl się teraz bardzo za mnie, bo 
po wyjeździe braci, pracy więcej niż kiedy na moje słabe barki 
spada. Za wystaranie się książek bardzo Ci dziękuję, szkoda tylko 
żeś Rodrigueza (Pratique de la Perfection) [Praktyka Doskonałości] 
wystarać się nie mógł. Ponieważ Ci tu przesyłam rachunki, więc 
będziesz łaskaw donieść w odpowiedzi, ile te książki kosztują. 
 Windischmana, jeśli się z nim jeszcze zobaczysz najczulej 
pozdrów ode mnie. Czy też on odebrał kartkę polecając jednego, 
jaką tej zimy do niego napisałem, młodzieńca ziomka?  

 Odpisz proszę, zaraz ze Strasburga. Tylko się nie bardzo ro-
zbijaj na nowo mój drogi Janie, dziś tyle, tyle potrzeba skupienia, 
mocy, ognia wewnętrznego, że aż smutno patrzeć jak pusto, zimno 
wewnątrz nas, cóż dopiero gdybyśmy i to jeszcze tracili?  

 Módl się dużo mój dobry Janie, czytaj rzeczy duchowne, 
rośnij w duchu, w miłości Bożej, miłości gorącej, czynnej, mając 
przed oczyma zawsze główny nasz cel, prawdę wieczną, Boga! 
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 Czybyś nie mógł przysłać jakie problú z Twego dramatu?  
 Bądź wesół w Bogu mój najdroższy Janie, ściskam Cię i bło-
gosławię z całego serca. 

Twój Piotr 
 
 

44. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1342) 
 

Paryż, 28 lipca 1843. 
 
 Mój najdroższy Józefie, Twój ostatni list ręką Hipolita pisany 
przedwczoraj otrzymałem. Z tego, co o Generale wyczytałem do-
myśliłem się, żem źle zrobił na jego list nie odpisując, co dzisiaj 
staram się naprawić; jeśli możesz, to go natychmiast odnieś. Przy-
łączam tu rozmaite listy oprócz tego do Generała. A naprzód Hie-
ronima. Dotyka on przedmiotu, który właśnie muszę tu obszerniej 
sam dotknąć.  
 Wyjazd brata Hipolita zdaje się układać, jeśli przyjdzie do 
skutku i on będzie w Galicji niech zważa na te punkta 12 względem 
Jezuitów, żeby był jak najostrożniejszy – nie gadał o nich chyba, 
by była prawdziwa potrzeba lub prawdziwy pożytek z otworzenia 
swego zdania. Jużci Jezuici są ludzie i mogą błądzić i czasem błą-
dzą i na ich błąd, kiedy go Pan Bóg daje widzieć zgadzać się nie 
trzeba, ale też nie trzeba otwierać się ze swoim zdaniem niepo-
trzebnie, bo to tylko kwasy rodzi i nieprzyjaźnie i Bóg takiemu 
niepotrzebnemu krytykowaniu nie błogosławi. Zdawało mi się po-
strzegać w drogim Hipolicie pewien brak miłości, pewną gorycz 
nie dosyć spokojną w krytykowaniu czasem Jezuitów. Zapewne już 
z tego za łaską Bożą oczyścił się przy swojej dobrej woli oczysz-
czenia się, przestrzegam go tylko ze wszelką miłością, żeby jednak 
zawsze baczył na swoje w tym serce. Niech w nim mieszka miłość 
doskonała.  
 W kwestii Unitów, kiedy się zdarzy niech otwarcie i szczerze 
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utrzymuje swoje zdanie, ale niech nie zbija przeciwnego jako jezui-
ckiego, niech unika wzmianki o tym, niech je tylko zbija jako szko-
dliwe. 2o Niech się stara urządzić korespondencję, która by nam 
donosiła regularnie o stanie Kościoła w Polsce. Zresztą pobyt swój 
niech przedłuży według pozwolenia i okoliczności, ale nie nad trzy 
miesiące mniej więcej, zresztą będzie stamtąd pisał i gdyby po-
trzeba było, to się zrobi inaczej.  
 Brat Karol niech zostanie jeszcze kilka miesięcy w Rzymie. 
Przez ten czas, niech się przyłoży do Teologii moralnej, a szcze-
gólniej do życia wewnętrznego, niech ten czas odda jak najbardziej 
Panu Bogu, niech czyta książki ascetyczne, niech się w tym Ciebie 
radzi drogi Józefie, słowem niech zastąpi tym ów rok próby, który 
z reguły po skończeniu nauk wypada odbyć i niech tak będzie, aż 
póki go nie zawołamy do służby czynniejszej. Ze Stanisławem 
zdaje nam się, że zanadto łatwo przystałeś na jego projekt zostania 
malarzem, bo dopiero po długich latach mógłby przyjść do zara-
biania na życie. Już do tego za stary. Czemu by nie miał wrócić do 
krawiectwa w parę tygodni odzyskałby całą wprawę, której nie 
stracił przecie na zawsze? Trzeba by mu to radzić. Gdyby nie 
chciał, wtedy by mu można pomagać i do tamtego, ale w sposób 
dowolny, a nie obowiązkowy, t. j. dawało by mu się, jakby było co 
dać.  
 Co do pieniędzy, to Pan Bóg pewno przyśle, jest dwa do 
trzech tysięcy fr. gotowych u Pani Mycielskiej pisałem o nie dziś 
właśnie, to Wam zwrócimy, coście nam przez Merla przysłali  
i może znowu przez niego. Nie ma więc racji robić redukcji w żyw-
ności, ani brać jałmużnę za msze. Ile macie w książeczkach Xżnej 
Borghese i na jak długo Wam wystarczy, to co macie bez redukcji? 
40 skud zapłacimy tu Merlowi, tylko że w tej chwili nic pieniędzy 
nie mamy, Jaś jednak ma przysłać należność swoją wynoszącą 300 
fr. wtedy Merlowi. Bracia wyjeżdżają na misję o 200 fr., a w domu 
zostaje 100 wszystkiego, ale Deus providebit [Bóg zatroszczy się]. 
Ściskamy Was wszystkich najserdeczniej, ja Cię mój drogi Józefie 
tysiąc razy w Panu Naszym najsłodszym Jezusie całuję i błogosła-
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wię, módl się za mną. 
                Twój Piotr 
 Marchettego naturalnie razem z Wami pozdrawiam.  
 Felice jak się ma? Pozdrówcie go. A mój drogi Alfred? Ści-
skam go tysiąc razy.  
 List Bruz do Hip.[olita] ja odpieczętowałem. bilecik Ordęgi 
oddajcie Malińskiemu. Ofiarowałem przez pannę Natalię mieszka-
nie u nas Caralesowi. Nie wiem, czy przyjmie, a byłbym bardzo rad 
temu towarzystwu podczas niebytności braci. Pozdrówcie Gerbeta  
i X. Zen.[eidę Wołkońską]. 

 Nb. Względem Stanisława, Pani Bartoszewicz to tylko matce 
powiedziała, że Papież Stanisława nie bardzo kocha, a nawet nie 
widuje, jak to matka myśliła zapewne z listów Stanisława, że 
Stan.[isław] jeszcze księdzem nie jest, jak to równie matka myślała, 
że jest u nas i nam coś winien, o czym matka zdaje się nie wie-
działa, zresztą to ostatnie było dodatkiem troskliwości Siostry Julii 
o naszą sławę. Naturalnie, że takie wykrycie nieszczerości Stani-
sława nie mogło mu pomóc.  
 Co do Murzynka Marchettego, ks. Lieberman naczelnik 
instytucji dla negrów znajduje, że jeszcze za młody i nie decyduje 
się na jego przyjęcie. Trzeba więc, żebyście znowu sami o nim 
myśleli. Addio. O. Villefort najserdeczniejsze ukłony i wszystkim 
znajomym. 
 
 

45. List do O. Edwarda Duńskiego CR (ACRR 1305) 
 

Paryż, 4 sierp.[nia] 1843. 
 
 Mój drogi Edwardzie, dzięki Bogu za łaski jakimi Cię obda-
rzył, dzięki serdeczne – odpisuję Ci natychmiast, choć kilka wyra-
zów naprędce, dziś z rana Twój list otrzymałem i razem z nim tę 
kartkę Walerego, którą tu przyłączam. Pieniądze jeszcze znikąd nie 
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przyszły, wyjąwszy że Pani Komar dała dla Władysława 60 fr., 
alem już je wydał na dom, zostaje mi jeszcze wszystkiego  
a wszystkiego 70 fr. oprócz złota.  
 Otrzymałem dziś także list od Chevalier z Lyonu ma przy-
jechać z końcem sierpnia – chce z sobą przywieźć Ziemięckiego 
nie wiem, czy naszego pytam się go o to, chorego na suchoty, który 
za parę miesięcy może skończyć, dlatego właśnie go chce przy-
wieźć, że źle z Bogiem, żeby go więc na śmierć przygotować.  

 Byłem w poniedziałek u Abbaye o 71/2, ale żadnej z Twoich 
penitentek nie znalazłem, spowiadałem jednego Polaka żeniącego 
się i zabawiłem z pół godziny.  
 Zresztą jestem zdrów i wesół, Bóg dobry daje siłę, pokój, 
cierpliwość. Ostatniej niedzieli kaplica była nawet pełniejsza jak 
zwykle.  

 Dziś piątek i tą razą spodziewam się już dzisiaj mieć kazanie 
gotowe. Siostry zdrowe i spokojne. Melania otrzymała list z Pozna-
nia obiecujący jej pieniądze dopiero na 20 t.m. Żydów też spo-
dziewam się za parę dni bardzo dobrze umieścić w instytucie jed-
nym rzemieślniczym katolickim, któryśmy odkryli, będącym pod 
dyrekcją Ojca Moignot Jezuity. Jednego tylko myślę zatrzymać 
Józefa, póki nie znajdzie się kto do kuchni.  

 Bóg z Tobą drogi Edwardzie, niechże Cię tysiąc i tysiąc razy 
błogosławi Swoim szczęściem, pokojem, łaską, miłością. 

                 Twój Piotr 
 
 Do Cezarego przedwczoraj długi list napisałem i przyłączy-
łem Hieronima list serdeczny. Zdaje mi się, że to wystarczy. Zre-
sztą pisz jeśli chcesz.  
 Do Hieronima osobno nie piszę, poślij mu tę kartkę. Nie 
mam czasu odpisać, aby przysłał naszą regułę po łacinie dla Rmo. 
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46. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1343) 
 

Paryż, 12 sierpnia 1843. 
 
 Mój Józefie drogi, bardzo się ucieszyłem obaczywszy Twoje 
pismo, a następnie wyczytawszy wiadomość, żeś już zdrowszy i że 
możesz pracować. Miałem właśnie dziś list pisać, kiedy Twój nad-
szedł, naprzód tedy moje Ci prześlę polecenia. Pojedź, albo poślij 
do Ojca Biaggio i proś go per la caritá di Gesú Cristo, aby odpisał 
Siostrze Julii i Melanii na ich listy – już dawno, jak mu pisały przy-
pomni sobie, kiedy mu powiesz że to dwie damy, o których mu 
pisała panna Natalia i której przyrzekł w liście, że im odpisze. Po-
kłoń mu się razem ode mnie, przypomnij mnie i powiedz, że mu się 
bardzo polecam w miłości Pana Jezusa. Cazalès dzisiaj przyjechał  
i mieszka u nas, zajmuje stancję brata Hieronima. Drugi interes jest 
do Alfreda wziął on na siebie w Poznaniu przesłać pieniądze do 
Warszawy dla Pani Jańskiej88 (która jest w bardzo nieszczęśliwym 
stanie z własnej winy módlcie się za nią), pieniądze te nie doszły  
i Pani Zabiełło, która się Jańską zajmuje nie wie, kto je nawet przy-
wiózł i gdzie są. Niech [.... brak słów, wyrwana część kartki listu] 
Alfred powie, kto się ich podjął. Nb. Zapewne dlatego nie oddane 
[....brak słowa – wyrwana część kartki listu]. Jańskiej dopytać nie 
można, bo uciekła od Marcinkanek i przez pewien czas nie wia-
domo było, gdzie jej szukać. 
 Teraz, co do Twojego listu. Wyrozumiawszy cały ten interes, 
co do Reformatów rzecz mi się bardzo jasna zdaje, że nie trzeba  
i nie można nawet przyjmować ani jednego, ani drugiego. Tak więc 
sobie postąpisz i owszem dzięki Bogu, żeś ich nie przyjął, jeżeli 
gdzie, to w tym przypadku oczywiście stosuje się przepis reguły: 
Superior parens sit in admittendo. Co do Stasia, to mu pomagajcie, 
jeżeli jest tak rzeczywiście, czemu chętnie wierzę na świadectwo 
Postępskiego i Weissenhofa. Chętnie też cofam moje uprzednie 
__________ 
88  ALEKSANDRA JAŃSKA – żona Bogdana Jańskiego. 
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zdanie. 
 Jak się rzecz ma z Kościołem S. Nicoló de Lorinesi, o którym 
mi pisze Terrigi, jakie przy tym mieszkanie? Czy możebna rzecz 
dostać to? Bardzo mnie to obchodzi i jeszcze raz polecam rzecz 
domu dla sióstr. 
 Bracia misję zaczęli. Hieronim w Angers - Edward w Le-
mans prywatnie, zjadą się w Tours. Mam tu teraz mnóstwo do ro-
boty, idzie, idzie – da Pan Bóg to i pójdzie. W Bogu jednym na-
dzieja, Jemu Jednemu chwała i dziękczynienie z głębi serca, na 
wieki wieków. Bądźcie zdrowi i weseli moi najdrożsi, najserdecz-
niejsi bracia, więcej pisać nie mam czasu. 
                Wasz Piotr 

 Przyłączam karteczkę od Norblina, którą odpieczętowałem. 
 
 

47. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 419) 
 

Paryż, 18 sierp.[nia]1843. 
 
 Mój drogi Hieronimie, dziwi mnie bardzo, że dotychczas od 
Ciebie żadnego nie mam listu i nic nie wiem, coś w Angers zrobił. 
Donosi mi tylko Edward z Tours, że się wybierasz do Nantes, czy 
też, że się już tam wybrałeś. A jednak byliście się z nim ułożyli, że 
w Tours zaczniecie razem. Ten już w Tours siedzi, pracę rozpoczął, 
znajomości pozabierał, umysły przysposobił, misję przyrzekł i za-
powiedział, a Ty mu tylko donosisz, że do Nantes wyjeżdżasz? Nie 
wiem Twoich powodów, ale faktem .... nie zastanowiłeś się nad 
nim. Trzeba to naprawić i do Tours wrócić. Wszakże można Loarą. 
A powód do tego główny, że w Tours już rzecz pewna i zapo-
wiedziana i byłaby zwichnięta, i jak to mówią spudłowana. 
  Jak się zobaczysz z Edwardem będziesz miał wszystkie stąd 
wiadomości. Tu tylko dodaję, że po zapieczętowaniu listu do 
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Edwarda otrzymałem kartkę od Stefana, był w Ostendzie u Dariu-
szów i Cezarych, dali mu na kaplicę 600 fr., na dom 400 fr., a więc 
przysyła Bóg pieniądze i zapewne będę mógł i Wam co posłać.  
 Ze stanu kasy zdałem sprawę Edwardowi, bo w domu to już 
kuso było.  
 Adam [Mickiewicz] i Tow.[wiański] ruszyli do Szwajcarii. 
Ostatni ma ciągnąć do Rzymu pewno i Adam.  
 Ściskam Cię najuprzejmiej w miłości Pana Jezusa, u Edwarda 
dowiesz się dość ważnych rzeczy pracujcie, pracujcie. Bóg z nami! 

    Twój Piotr. 
 
 

48. List do Jana Koźmiana (ACRR 1441) 
 

Paryż, 22 sierp.[nia] 1843. 
 
 Mój najdroższy Janie, wolę Ci słów kilka napisać, aniżeli 
jeszcze odpis ociągać. Możesz sam sobie wystawić, że będąc sam 
jeden w Paryżu mam bardzo wiele do czynienia. Dziękuję Ci prze-
de wszystkim za częste donoszenie o sobie i że się milczeniem nie 
zrażasz – za to Ci doprawdy dziękuję.  

 Z Twoim paszportem już nie wiem doprawdy co czynić, bo 
nie mam okazji pisania do Chłapowskiego, kiedy jak wiesz umyśl-
nie do niego o to ostatnią razą pisałem i nie miałem odpowiedzi, 
właśnie za Twój interes, bo mi odpisał, ale tak jak Ci donosiłem. 
Gdyby to Cezary był mniej sobą zajęty, co zresztą jest mu bardzo 
do przebaczenia, to by mógł nam w tym usłużyć.  

 Spodziewam się jednak w tych czasach listu od Chł.[apo-
wskiego], bo ma pieniądze przysłać, to jest, że rzeczywiście myślę, 
iż niezadługo napisze, ale to wszystko trudno Ciebie może zaspo-
koić. Nie wiem, dlaczego Cię tak Pan Bóg wytrzymuje może też, 
że i nie bardzo chce, abyś się żenił nie wiem, jednak ta zwłoka coś 



 

 135

znaczy, bo przecie Chł.[apowski] powinien był koniecznie już ze 
trzy razy odpisać. Pokaże się to. 

 Względem Twojego dramatu, ponieważ tak mało Ci czasu do 
skończenia potrzeba i że już niemało zrobiłeś, i że zresztą rzecz zła 
nie jest, ale może mieć swój pewien pożytek, chociaż pośredni  
i odległy, więc cofam to veto o którym piszesz.  

 Ach, wiele wiele miałbym z Tobą pogadać o używaniu sił 
naszych, o celu pracy, itd. teraz, to bym doprawdy chciał się z Tobą 
widzieć. Zrządzi to lub wynagrodzi Bóg najlepszy. 
 Za wszystkie szczegóły bardzo dziękuję, szczególnie Romana 
S. etc., Windischmana najczulej pozdrawiam. Jest tu Jarcke, który 
już kilka razy był u mnie. Od kilkunastu dni mieszka u nas Cazalès, 
który tu na wakacje przyjechał i naszej gościnności nie odmówił. 
Przepędziłem z nim kilka chwil pełnych pociechy duchownej. 
Święty to mąż dzisiaj i na prostej drodze do Boga. 
 Względem Twoich 300 fr. nie wiem, czy można z pewnością 
rachować na Januszkiewicza. Uczynię, jakeś mi pisał.  
 Ściskam Cię najserdeczniej mój drogi drogi Janie, Bóg z To-
bą, Bóg w Twoim sercu. 

Twój Piotr 
 

 Odebrałem dziś list od Edwarda z Montrichard pod Tours. 
Zachorował na piersi krwią plwa. Mój Boże, wola Twoja! Módl się 
drogi Janie. Innych nowin Ci nie piszę, bo czasu nie mam, ale Cię 
ściskam najczulej sto razy w miłości Pana Jezusa. 

 Nb. Jeżeli na co jeszcze nie odpisałem z Twoich interesów, to 
mi w swej odpowiedzi pod numerami napisz, bo wśród tysiąca 
spraw mogę co zapomnieć, a rzeczywiście czasu nie mam przeczy-
tać raz jeszcze Twoich listów, ale myślę, że mało co zostaje. 
 
 
 



 

 136

49. List O. Józefa Hubego CR (ACRR 1442) 
 

Paryż, 30 sierp.[nia] 1843. Ś. Róży. 
 
 Mój najdroższy Józefie, chociaż za trzy dni lub cztery spo-
dziewam się od Was listu przez statek parowy, jednakże dziś piszę 
dla nie spóźnienia się (i owszem już i tak spóźniłem się o dni 
kilka), a to głównie w interesie Zaleskich, żeby im donieść, iż Po-
n.[ińscy] będą bawili w Ostendzie aż do 20 września i dłużej, 
chcieliby się jeszcze z nimi widzieć, gdyby więc mogli udać się 
wprost tutaj jeszcze by ich zastali. Pisze mi to Witwicki, który był 
w Ostendzie, prosząc razem, żeby im powiedzieć, że on się znaj-
duje koło Brukseli (par Bruxelles, sous Uccle, á Italle, établis-
sement hydropatique de Mr. Tielemans) bierze tam kuracje wodne, 
niechby się więc i z nim zobaczyli.  
 Witwicki otrzymał w swoich nawiedzinach 600 fr. na naszą 
kaplicę i 400 na potrzeby domu, które doprawdy były potrzebne  
i których już nie ma. Zaś kaplica już się robi. Ołtarz już posta-
wiony, nie potrzeba zatem już wzoru, o który Was prosiłem teraz 
się maluje, a za dni 15, to już i pierwsza msza może się na nim 
odprawi. W kaplicy może się pomieścić z 80, a może z biedą i ze 
sto osób, można by więc dawać katechizmy – pomyślimy o tym.  
 Jełowicki pisał do Kamockiego, że ma dla nas 272 fr. t. j. 50 
sk.[udów] pytając się gdzie wypłacić, powiedziałem żeby Wam, 
tymczasem Januszk.[iewicz] dziś przysyła, że ma rozkaz to mi wy-
płacić na pierwsze zawołanie, a więc wezmę, bo w domu ani gro-
sza nie ma – spodziewam się z pewnością w tych dniach z Po-
zn.[ania] 1000 fr., a za kilka tygodni większej sumki, a więc bę-
dziemy mogli opędzić nasze i Wasze potrzeby.  

 Pieniądze, któreście wzięli z cassa di risparmio [z kasy 
oszczędności] już pewno są ku końcowi, napiszcie jak stoicie  
w razie potrzeby nagłej, gdybyście nie mogli od nas odpowiedzi 
czekać korzystajcie z kredytu Xżnej Borghese. Za otrzymaniem 
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odpowiedzi na ten list spodziewam się, że będę mógł Wam co po-
słać, chociaż nie jestem pewien.  

 Mejerowicza odprawiłem ostatecznie – dosyć źle się tu u nas 
sprawował, niech mu Bóg daruje i ma nad nim miłosierdzie, idzie 
sobie znowu w świat, do Poznania, Warszawy, itd., ale się już w to 
nie wdaję.  

 Ks. Dłuski także nas opuszcza na moje przedstawienie za 
parę dni. Tak więc będzie się teraz nasz domek składał z brata 
Władysława, który wczoraj z Vichy przyjechał w dość dobrym,  
a daleko lepszym zdrowiu i z Sidorowicza, który bardzo dobrym 
jest bratem. Mamy jeszcze do kuchni jednego z Żydków (drugiego 
odprawiłem), póki nie znajdziemy braciszka. Brat Wład.[ysław] 
będzie tymczasem gospodarował. A więc czterech nas teraz – 
niechże nam Bóg błogosławi! Chevalier co dzień się z Lyonu spo-
dziewamy nie wiem, czy tylko dopisze.  
 Za siostry módlcie się, módlcie bardzo, pewno już tą razą 
Don Biaggio odpisze, żeby wiedział jak na jego list od dwóch już 
miesięcy czekają! Zlitowałby się doprawdy, szczególniej chodzi  
o Siostrę Julię – per carità, niech odpisuje, ale już pewno odpisał.  

 Terazże co do brata Karola, niech zostanie w Rzymie i niech 
mu Bóg przy kościółku błogosławi. Twoje przyczyny są zupełnie 
dostateczne i tak nam wszystkim nawet się zdaje, bo o tym pisałem 
do braci w Tours. Edward tam bardzo na swoją chorobę zachoro-
wał, ale już wyszedł z niebezp.[ieczeństwa], a za parę dni da Bóg  
i z choroby.  

 Odtąd listy będę posyłał przez Nuncjaturę. Ten tylko dla 
pośpiechu posyłam przez pocztę.  

 Wszystkich Was ściskam najserdeczniej. Jużeś mi dawno  
o Alfredzie nie pisał. 
                Wasz Piotr 
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50. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1344) 
 

Paryż, 5 września 1843. 
 
 Mój drogi Józefie, kilka tylko słów do Ciebie piszę przez 
Xżnę Borghese. A naprzód posyłam Wam 250 fr., bo myślę, że już 
potrzebujecie pieniędzy i że owe 80 skud.[ów] kończą się albo 
skończyły. Więcej Wam na teraz posłać nie mogę, ale gdybyście 
gwałtem potrzebowali, to się udajcie do kredytu Ks[ię]żnej, a do 
mnie tu zawsze napiszcie o stanie funduszów naszych.  

 Przesyłam prócz tego na 90 mszy po trzy franki na jedną t. j. 
fr.270, które dacie odmówić w ś. Klaudiuszu według intencji Gio-
bertego, od którego te pieniądze pochodzą, zdaje mi się, że to jest 
za duszę czyjąś, ale nie potrzeba czarnych i owszem niech to Wam 
posłuży do pomnożenia mszy niedzielnych, bo zostawiona jest 
wszelka latitudo i nie chodzi o spieszność. Razem tedy 520 fr., 
które Wam Xżna każe wypłacić. Dziś list od Ciebie otrzymuję. Pan 
Bóg raczy dziwnie doświadczać nasze Siostry i to zatracenie listu 
O. Biaggio jest jednym z niemałych doświadczeń.  

 Tu u nas nic wielkiego od ostatniego listu z 30 sierp.[nia] 
Mejerowicz wyjechał 3 t. m. i dzięki Bogu! Co też jeden człowiek 
może przewrócić i przeszkodzić w domu. Kaplica nasza postępuje, 
jest ołtarz postawiony i malują go. Edward według ostatnich nowin 
już miał przyjść do siebie i przyjechać z powrotem do Tours. 
 Z Adamem [Mickiewiczem] Towiański ruszyli do Szwajcarii. 
Adam ma zostać w Lausanne, a Mistrz, jak oni mówią ma jechać 
do Rzymu. Uprzedźcie Ojca Bernarda i Biaggio, bo pewno się do 
nich udadzą, jak przyjadą, bo ja myślę, że i Adam pociągnie aż do 
Rzymu. Wy sami miejcie się na ostrożności. 

 W tym miesiącu ma do nas z Lyonu Chevalier przyjechać. 
Zgłasza się jeszcze jeden, Wierzbicki Wincenty, musi go znać Ka-
rol, ale o tym nie wiem jeszcze, czy go przyjąć?  
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 Co do domu dla sióstr mówiłem z Xżną Borghese o ś. Miko-
łaju, szkoda, że przeczytawszy list Terigego, albo wiedząc o jego 
projekcie nie dałeś mi tych szczegółów wprzódy. Jednakże mówi-
łem wcale nie stanowczo ani prosząc o tentowanie [życzenie trudne 
do spełnienia], tylko zamawiając na przypadek, gdybym się do niej 
w Rzymie przez Ciebie udał, żeby wiedziała o tym projekcie. Nie 
widziała nieprzełomnej trudności ze strony ambasady, ale raczej ze 
strony Papieża, który niekontent z mnóstwa nowych zgromadzeń 
żeńskich rodzących się we Francji. Jest np. samych sióstr miłosier-
dzia 80 rozmaitych szczepów różnych od sióstr ś. Wincentego. Ale 
mi się to nie zdaje, aby można zastosować do tego przypadku, bo to 
dla Polski jedyny zakład, jaki by był. Zresztą rzecz z Siostrami jak 
dotychczas w niepewności, Bóg je bardzo raczy doświadczać, jed-
nak w tych czasach musi zajść co stanowczego. Zawieście więc na 
teraz szukanie, ale jednak miejcie to w myśli i obejrzyjcie, jeśli się 
co samo trafi. Chodziłoby o mały klasztorek, kilka cel, bez mebli  
i kaplicę, lub jeśli łaska Boża kościółek.  
 Módlcie się bardzo na ich intencję i proście o modlitwę 
szczególniej łaskawych naszych, a świętych sług Bożych, którym  
i mnie polecajcie niegodnego. Nic mi nie piszesz, jak Hipolit złożył 
egzamin? Ściskam Was wszystkich najserdeczniej w sercu Pana 
Jezusa. 

  Wasz Piotr 
 
 

51. List do Jana Koźmiana (ACRR 1443) 
 

Paryż, 12 września 1843. 
 
 Mimo najszczerszej chęci nie mogłem się wprzódy zebrać do 
pisania mój drogi Janie, chociaż nawet interes Twój naglił. Janusz-
kiewicz odmówił 300 fr. na zapłacenie Twego biletu dając za przy-
czynę, że ma 8 września wypłaty do ziszczenia, że zaś tego samego 
dnia otrzymałem pieniądze z poznańskiego, więc zastąpiłem na-
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szymi, bilet więc Twój zapłacony tu przyłączam, jednak na 19o na-
stępującego października mamy za mieszkanie zapłacić i te pienią-
dze są nam koniecznie potrzebne. Januszkiewicz przyrzekł na 1o 
dać te 300 fr. t. j. kazał mi powiedzieć, że jeżeli mogę zastąpić, 
abym zastąpił, a on na 1o wróci – nic mu jednak nie kazałem po-
wiedzieć, żem to uczynił – proszę Ciebie, abyś Ty lepiej napisał do 
niego i poprosił go o to, jeżeli inną drogą nie możesz nadesłać tych 
pieniędzy, abym tylko był pewny na 1o. 

 Odpowiadam: z rzeczą książkową nie wiem doprawdy jak 
idzie, za kilka dni powróci da Pan Bóg Edward do Paryża, więc go 
będę mógł spytać zanotowałem to sobie. Nie wiem też, ile się 
sprzedało Chrystusa Wobec Wieku. Nie wiedziałem też o tym, że 
Ropelewski tłumaczył, czy też przetłumaczył Misje Paraguajskie. 
Cichowski nic mi nie powiedział o tym, jak ten projekt pomnika 
przyjęty, dziękował tylko Tobie za wiadomości, jakich mu udzie-
liłeś. Cezary ma się żenić w tym dopiero miesiącu, otrzymałem od 
niego list z jego wsi Góra pod Szremem [Śremem], nazajutrz po 
Twoim t. j. 2 września jeszcze mu nie odpisałem – z listu jego nie 
jestem kontent, pisze mi o swoich niezmiennych w gruncie uczu-
ciach dla nas i że zewnętrznie będzie robił dla nas co się da, dobre 
to bardzo i trzeba dziękować i za to Panu Bogu, ale nie serdeczne, 
cóż robić kochany Cezary zamknął się przed nami, chociażem mu 
bardzo serdeczny list napisał, na który ta była jego odpowiedź. 
Dobrze by było, żebyś mógł na jego ślub do Drezna zjechać. Przy-
rzeka dać nam znać, skoro dzień ślubu stanowczo naznaczonym 
będzie. Adres jego przez wrzesień à Dresde poste restante, a potem 
zawsze par Berlin, Posen, Schrimm a Góra. Pyta się i o Ciebie „co 
się dzieje z Koźmianem drogim?” Zresztą może go sądzę za 
surowo, niech mi to Pan Bóg daruje, ja go serdecznie kocham – 
życzyłbym bardzo, abyś się już z nim spotkał, wyrozumiałbyś 
wszystko lepiej i ile z Ciebie by było naprawił. Władysław już 
miesiąc będzie, jak pojechał do Drezna. 
 Dziękuję Ci bardzo za szczegóły o Ligorianach [Redempto-
rystach], których bardzo szanuję i kocham, byłem w ich domu 
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głównym w Nocera dei Pagani pod Neapolem, u grobu ś. Alfonsa  
i tam widziałem się z Ojcem Sabelli (czy nie Zabiełło?) Polakiem, 
Sekretarzem wówczas generalnym, a dziś kto wie, czy nie prokura-
torem generalnym, czy też przełożonym. Bardzo mi się ten mąż 
podobał, on mi to rozpowiadał o Benonnitach [Redemptorystach] 
w Warszawie i o Ojcu Hofbauerze. Dziwne drogi Boże, nas ogoło-
cił, a uposażył za to tymi apostołami Austrię i Niemcy, i Belgię  
i Amerykę, bo to wszystko stąd poszło. Niektórych szczegółów  
o Benonnitach (ponieważ ich potrzeba tamtym Ojcom w Bawarii) 
warszawskich mógłby udzielić Generał Szymanowski, który wła-
śnie był odkomenderowany p. Marszałka Davoust (w 1807 nisi 
fallor [jeżeli nie mylę się]) i wykonał rozkaz ich skasowania  
w Warszawie. Dziękuję Ci także i za wszystkie inne szczegóły  
i wiadomości. 

 Ropelewski miał wczoraj list przysłać dla Ciebie, nie przy-
słał, więc i bez tego wyprawiam. Książki dla naszej biblioteki, czy-
byś nie mógł wyprawić przez tego antykwariusza augsburgskiego, 
którego przesyłka przez nas roku przeszłego obstalowana wiernie 
tu doszła? Zresztą mój drogi Janie, niech Cię Bóg dobry błogosławi 
– dobrze i to, że się przekonujesz coraz bardziej o woli Bożej 
względem sibie, niech Cię tylko Bóg dobry zupełnie oświeci  
i utwierdzi, iżbyś bez żadnego wahania się w sumieniu ten krok 
uczynił. Żegnam Cię najserdeczniej, odpisz mi prędko. 

             Twój w Chrystusie Piotr 
 
 

52. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 420) 
 

Paryż, 21 września 1843. 
 
  Mój kochany Hieronimie, posyłam Ci list od Pani Thayer  
i wracam Twój, naprzód że życzyłbym, abyś wykasował rozmaite 
rzeczy te szczególniej, które ja wykasowałem i inne, które przed 
Panem Bogiem za niepotrzebne uznasz.  
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 Wierzaj, że wszystko jest niepotrzebne, co li tylko z imagi-
nacji pochodzi w stosunkach z bliźnim, wszystko niech pochodzi  
z prawdziwej miłości, z serca, to jest Bogu miłe i pożyteczne, ale 
co z imaginacji, to należy do tych verba odiosa [słowa nienawiści] 
za które Pan rachunku będzie wymagał. A potem o sobie jak naj-
mniej, nawet o swoich braciach, bo to już wszystko spływa  
w [... brak słowa – zniszczona część listu].  
 Jeszcze Ci dlatego Twój list zwracam, że list Pani Thayer 
zmienia go i że odpisać zarazem możesz na ten list. Edwarda led-
wie widziałem; całe dnie biega, ale rozumiem, że się nie bardzo 
męczy, zajdzie gdzie i siedzi.  
 Ks. Dłuski pojechał do Pouilly dać ślub swemu synowcowi. 
Kaplica już dochodzi do końca. Za siostry módl się. To z domu. 
  Cezarego ślub 26o t. m. w Dreźnie, prosi tego dnia o msze nas 
wszystkich. Jaś w Mnichowie. Chłapowski w Memlu, pisał wczo-
raj, Xżna Giedrojć tam teraz bawi z Napoleonkiem, Zalescy  
w Ostendzie, dziś pisali. Tamże są Skrzynecki i Witwicki. 
 W Rzymie jednakowo, jeszcze Hipolit nie ma odpowiedzi. 
Jenny wróciła wczoraj z Amiens z retrety, która zdaje mi się nie 
była wyśmienita. Nie mistrze to Jezuici w tej rzeczy. Przyłączam 
list od Dysiewicza. Jakże tam Bóg szczęści? Napisz rychło.  

 Bóg z Tobą i przez Ciebie niech się święci imię Boga, Jemu 
się oddaj, na Niego patrz tylko, On jeden początek wszystkich 
Twych myśli, koniec wszystkich czynności Twoich – o gdybyśmy 
to dobrze pojęli i dobrze raz zapomnieli siebie. 

                 Twój Piotr 

 Panna Natalia bardzo prosi o mszę tego 29o na intencję męża 
Pani Delfiny, o którym mają wiadomość, że oddał duszę swoją 
diabłu!!! aby mu się udały zamysły.  

 Nie zapomnij też o Cezarym 26go. 
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53. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1345) 
 

Paryż, 21 września 1843. 
 
 Moi najdrożsi w Chrystusie Panu, otrzymałem od Ciebie mój 
drogi Józefie list, będzie temu dni ze sześć. Zalescy pisali do nas  
z Lyonu, mój list zastał ich w Strasburgu i są teraz w Ostendzie, 
dziś właśnie list od nich stamtąd otrzymałem. Edward jest w Pa-
ryżu zdrowszy, ale słaby, wyjedzie jeśli da Pan Bóg na południe. 
Misji w Tours Pan Bóg pobłogosławił na 40 do 50 obecnych, 20 
było u spowiedzi, a więc niemal połowa. Dziękujmy za to i módl-
my się o więcej, o więcej. Hieronim jest teraz w Poitiers. Otrzy-
małem dziś list od niego, ale było to w dzień przybycia, więc nie 
ma szczegółów żadnych wróżą mu tylko, że nic nie wskóra. Poje-
chać miał na wieś tego samego dnia do Kranasa dla powzięcia ję-
zyka. Praca i wdzięczna i niewdzięczna, aby tylko Pan Bóg był 
kontent. 
 Ponieważ na parę miesięcy jesteście zaopatrzeni, więc Wam 
zatrzymałem 150 fr., które na Twoje ręce przesłać chciał Cezary, 
abyś rozdał na msze i dla ubogich. Tę sumę weźmijcie z tych 250 
fr., które Wam przesłałem przez Xżnę Borghese, tak się tu bowiem  
u nas kasa wypróżniła, że te 150 fr. są dziś niemal naszym jedynym 
kapitałem na życie. Dzięki Bogu mieszkanie mamy opatrzone do 
nowego roku i kaplica opatrzona także, już się zbliża do zupełnego 
ukończenia. Cezary chce, żeby te msze były odprawione na wszyst-
kich miejscach łaskami słynących – Ciebie zaś szczególnie prosi  
o mszę, gdzieś przed ołtarzem ś. Józefa, a innych braci o msze 
tylko. Innych kondycji nie daje. Choć ta wiadomość dojdzie Was 
po 26 września (dzień, w którym bierze ślub Cezary w Dreźnie), 
jednak nie omieszkajcie jego życzeń dopełnić. Uwiadomić Was na 
czas już nie było można. 

 Z misji w Tours ma nam przybyć do domu trzech braci, 
dwóch na księży, a jeden na braciszka, Ambrożewski, Gara i Jaro-
szyński zostali w Tours czekając na pozwolenie od Ministra. Módl-
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cie się za nimi. Chevallier’a także oczekujemy za dni kilka. Nie 
potrzeba więc nam teraz braciszka, jeśli ten przyjdzie i ex refor-
mata zatrzymajcie u siebie. Mariana zatrzymać w domu przy tych 
okolicznościach nie miej skrupułu, a za Murzynka Pan Bóg nam 
odpłacić zechce, a przynajmniej przyjąć, co dla niego rozumiemy, 
że czynimy. Twoją podróż do Asyżu, a nawet do Loreto bardzo 
dobrze możesz odbyć, byleby nie było przeszkody ze strony  
ś. Ludwika [rektora kościoła św. Ludwika].  

 Hipolit kiedy będzie przez Tryest przejeżdżał, jeśli to Pan 
Bóg zrządzi, niech się też dowie, co się dzieje ze Stanisławem Ro-
merem, którego adres przeszłoroczny był Contrada nuova, no 735. 
Gdyby go znaleźć nie mógł, niech się uda w moim imieniu do Hra-
biego O’Donnell, vicegubernatora prowincji, ten mu da o nim 
szczegóły, bo miał gdzieś być wysłany na prowincję, jako urzędnik 
polityczny. O Hipolita interesie jeszcze nic nie wiem, ale może 
będę co wiedział przed zamknięciem listu. Romerowi, niech powie, 
że do niego z Paryża pisałem jeszcze z ulicy des Saints Pères, ale 
mi nie odpisał. Odonellowi, niech przypomni nasze poznanie się 
przeszłoroczne jego dobroć dla mnie, zapewni go o mojej wdzięcz-
ności i statecznej pamięci. 
 Listu od Ojca Biaggio do sióstr jak nie ma, tak nie ma. Nie 
wiem doprawdy czemu to przypisać. Tamten pierwszy mimo po-
szukiwań tu na poczcie nie znalazł się. Gdyby jeszcze nie odpisał, 
to go poproście, żeby odpisał i dał Wam, a Wy go natychmiast 
pocztą odeślijcie, gdyby trzeba było czekać więcej jak dwa dni na 
kuriera. 
 Zapomniałem Wam też w przeszłych listach powiedzieć, że 
gdyby kto z Was miał czas wolny, niechby napisał artykuł do Ga-
zety Kościelnej w Poznaniu wychodzącej – wydaje ją Kan.[onik] 
Jabczyński i nasz Stefański, księgarz, który mnie nagli o artykuły, 
ale my tu zanadto mamy do roboty, aby się tym jeszcze zająć 
można było. 
 Zresztą jesteśmy zdrowi dzięki Bogu. Edward może pojedzie 
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aż do Rzymu, bo tu nie służy mu powietrze. Co do mojego tam 
przyjazdu, to jeszcze nie sądzę, bym tak prędko mógł się uprzątnąć. 
Teraz zwłaszcza, kiedy Hieronima nie mam tutaj, a Hipolit nie tak 
rychło tu stanie. 

 Nb. Czyby nie mógł Hipolit skopiować w Watykanie – tylko 
przypominam sobie, że to już dawno wakacje, więc dajmy temu 
pokój. Chodzi mi o Legendę Słowiańską śś.Cyrylla i Metodego  
w rękop.[isie] słow.[iańskim] n° XII. na końcu książki. Myślałem 
także z tego powodu o Kraińcu. Co z nim się dzieje? 
 Xa Guéranger89 czy widujecie? Wydali mu ciężką wojnę za 
jego rzymskość. Arcyb.[iskup] Tuluzki i tutejszy, ten nawet chce 
coś przedsięwziąć przeciwko domowi Benedyktynów tu będącemu, 
jak już z Jezuitami dawniej chciał przedsięwziąć, t. j. podbić ich 
pod jurysdykcję biskupią. Niech Bóg broni od Gallikanizmu!  

 Jeżeli się nasi nowi bracia udadzą, to może trzech przyślemy 
Wam na zimę do Rzymu, Chevalier, Ambrożewskiego i Garę. Wik-
tor jeszcze tu zapewne zostanie, ale myślę, że się przecie zdecy-
duje. Przestrasza go stan kapłański i z bardzo dobrych powodów. 
Mnie się zdaje, że z niego będzie bardzo dobry sługa Boży. Dziś 
prócz tego jest tu bardzo użyteczny w domu i nie wiem, jak bym 
się obszedł bez niego szczególniej w tej chwili. Zapomniałem był, 
że Cezary sam pisał do Ciebie bilecik, więc go przyłączam. Jeszcze 
ten list posyłam przez pocztę, żeby prędzej doszła Was wiadomość 
o Cezarym może też będziecie mogli w Lorecie na jego intencję 
mszę odprawić. 

 Marchettego najczulej, najserdeczniej w Panu Jezusie ści-
skam i bardzo bym go chętnie oglądał. Was wszystkich najuprzej-

__________ 
89  PROSPER GUÉRANGER (Géranger) (1806–1875) – ksiądz benedyktyn, 

uczeń Lamennais'go. Odnowiciel zakonu Benedyktynów we Francji, 
założyciel Opactwa w Solesmes, twórca dzieła odrodzenia liturgicznego, 
spowiednik i przyjaciel pierwszych zmartwychwstańców. 
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miej w miłości tegoż Pana Jezusa całuję i pozdrawiam. Ukłony 
wszystkim znajomym, a szczególnie za widzeniem się Ojcu Gene-
rałowi JJ [Jezuitów] i O. Villefort. Miłość i jedność Pana Jezusa  
w nas wszystkich. 

Wasz Piotr 
 Kłaniam się Thejnerowi i dziękuję za przysłane wydanie wło-
skie jego dzieła przez Caralesa. Egzemplarz Zamojskiego oddałem 
temuż. O sprawie Hipolita t. j. pieniądzach dla niego nic nie wiem  
i nie mam sposobności dziś się dowiedzieć, jak się dowiem napiszę 
przez Nuncjaturę. 
 
 

54. List do Jana Koźmiana (ACRR 1444) 
 

Paryż, 21 września 1843. 
 
 Mój drogi Janie, wczoraj otrzymałem list od Chłapowskiego 
z Memla, gdzie bawi dla kąpieli morskich. Pisze mi „Koźmian listu 
do Ministra na ręce Xcia Radziwiłła nie przesłał, musiał mój plan 
przyjechania do Ks[ię]stwa zmienić. Cezary bardzo się na jego 
cieszył przybycie, bylibyśmy nasze szeregi wzmocnili.” Tyle o To-
bie. Teraz z mej strony mam Ci powiedzieć, że to pierwszy raz  
o Tobie pisze mi Generał – zdaje mi się, że Cezary słów mi kilka  
o Tobie napisał dawniej, o których Ci zaraz musiałem donieść, było 
tam coś o X. Radz. [iwille], ale jakoś w sposób niepewny. Myślę, 
żeś teraz powinien napisać do tego ostatniego adresując do Berlina, 
dans son hotel, imię mu Wilhelm. Januszkiewicz przyrzekł 300 fr. 
na 1o/, więc nie masz się o co troszczyć. 
 Wczoraj otrzymaliśmy list od pani Thayer z Madeiry z 27 
sierpnia, zdrowsza, a pani Montalembert prawie zdrowa zupełnie. 
Są tam bardzo szczęśliwe. 

 Pisząc daj mi adres Twojego brata w Londynie, bo mam mu 
list przesłać, a nie wiem jak.  
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 Cezary tedy, bierze ślub tego 26 września. Otrzymasz zawia-
domienie przez ten mój list dniem wprzódy, jeśliś od niego wprost 
nie otrzymał. Będziemy tu mieli msze na jego intencje. Czas nagli 
muszę ten list wyprawić zaraz, żeby Cię doszedł czym prędzej.   

 Żegnam więc i całuję Cię tysiąckrotnie w miłości Pana Jezu-
sa. 
                Twój Piotr 
 
 

55. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1346) 
 

Paryż, 24 września 1843. 
 
 Mój drogi Józefie, Ojciec Biaggio pisał wczoraj do panny 
Natalii, że ową tak długo oczekiwaną odpowiedź przesłał był na 
moje ręce, wrzucił na pocztę w Rzymie i nie zafrankował. Poszuki-
wałem tu na poczcie, ale nic nie znalazłem. Zapewne zostało  
w Rzymie. Proszę więc Ciebie mój drogi Józefie, ażebyś zaraz po 
odebraniu tego bileciku poszedł na pocztę i poprosił bardzo grze-
cznie, ale z wielkim naleganiem, gdyby się ociągali i odkładali, aby 
poszukali listu nie zafrankowanego pod moim adresem, zapewne 
pod literą S. a może i P (Don Pietro) z tych trzech miesięcy ostat-
nich od końca czerwca do września. Może Ci sam Ojciec Biaggio 
powiedzieć, jeżeli jeszcze dziś dość czasu zostanie, kiedy list napi-
sał i jaki dał adres. Gdyby się znalazł, natychmiast dziś jeszcze, 
jeśli można adres i zafrankowawszy, jak zwykle, żeby wyszedł za 
granicę. Tylko to mam dziś do powiedzenia.  

 Żegnam i ściskam Was wszystkich w Panu Jezusie najczulej. 
Wasz Piotr 

 P. S. Alfredowi bilecik przyłączony oddaj. 
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56. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 421) 
 

Paryż, 27 września 1843. 
 
 Mój drogi w Chrystusie Panu Hieronimie, Twoje trzy ostatnie 
listy jeden po drugim w trzech dniach następnych otrzymałem. 
Dzięki Panu Bogu za wszystko. Jego święta wola we wszystkim. 
Ale nie wiem, czy tak opuszczać od razu to nieszczęśliwe Poitiers. 
Mnie się zdaje, przychodzi mi ta myśl w tej chwili, że gdzie naj-
więcej trudności z początku, tam może najwięcej będzie plonu na 
końcu. Bóg to święty wie, ale mi się nie zdaje, żeby opuszczać Po-
itiers bez kazania. Bo i Paweł św., choć się od Żydów odwracał do 
Pogan, toć im jednak kazał wprzódy. Oto mój drogi Hieronimie 
może się rzeczy w tych dniach zmienią, albo zmieniły w każdym 
razie zastanów się nad tym, czy obecność Edwarda nie byłaby Ci 
potrzebna. On np. na Mieszkowskiego z góry by nastał i ma prawo 
ku temu, on i na innych do ułagodzenia i wzbudzania zaufania  
i przyciągnięcia zdałby się zapewne. Przejeżdżając na południe nie 
byłoby to bardzo z drogi, a przynajmniej mógłby i zboczyć, i zaba-
wić tam choćby z tydzień, choćby ile potrzeba do rozpoczęcia ka-
zań Twoich i przyswojenia upartych.  

 Zastanów się nieco i odpisz mi natychmiast, tego samego 
dnia, którego ten list odbierzesz, w niedzielę z rana miałbym Twą 
odpowiedź, a w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek Edward 
mógłby już wyjechać. 

 O to mi najbardziej dziś chodzi t. j. o Twoją odpowiedź.  
W takim razie Edward zabrał by z sobą pieniądze, jeśli nie w nie-
dzielę prześlę Ci 100 albo 150 fr., gdyby Ci do tego czasu co zabra-
kło możesz gdzie pożyczyć, choćby u X. Cousseau zwrot za parę 
dni przyrzekając. Temu ostatniemu szczerze dziękujemy za gościn-
ność, jaką Ci wyświadczył i pomoc, jaką nam czyni przez to. Niech 
mu to Pan Bóg obficie zapłaci. Matka pani Laferonnais umierająca. 
Ona sama wybiera się do Rosji, prosi o modlitwy. Będę ją dziś 
widział.  
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 Przyłączam list Walerego. Twoje poodsyłałem. Niech Cię 
Bóg błogosławi mój drogi i Twoją pracę – nie trać odwagi, Bóg  
z nami kto przeciwko nam? Wszyscyśmy zdrowi też i w Rzymie. 
Kraiński odbył 14 dni rekolekcji, zrestaurowany, za parę dni do nas 
wchodzi, a za miesiąc niespełna do Rzymu. Módl się za nas, za sio-
stry za nowych braci. 

     Twój Piotr 
 Panna Natalia w tych dniach wyjeżdża z matką do Nizza. 
Twój list do Pani Thayer odesłałem. 
 
 

57. List do Józefa Hubego CR (ACRR 1347) 
 

Paryż, 7 października 1843. 
 
 Najdroższy mój w Panu Jezusie Józefie, spodziewałem się 
tych dni ostatnich listu od Ciebie, zwykle przychodzi 5go, a czasami 
6go list, który Wy oddacie poprzedniego 8go, ale nic nie otrzyma-
łem.  

 Ten tydzień ostatni chorowałem na katar parę dni w łóżku 
musiałem leżeć, a kilka w stancji przesiedzieć. Z tej przyczyny mu-
siałem Hieronima z prowincji przywołać, żeby kazania nie prze-
rwały się tutaj, bo i tak już przeszłej niedzieli kazania nie miałem,  
a stało by się wielkie rozproszenie, gdyby przez dwie niedziele po 
sobie następujące kazania nie było. Hieronim w Poitiers nie mógł 
mieć kazań, chociaż z 10 dni przesiedział dali sobie słowo nie pod-
dać się Jezuitom, osobiście jednak i pojedyńczo nie była bez korzy-
ści jego tam obecność. Dziś ma przyjechać, ale już nie czekam na 
jego przyjazd. Wracając ma przez Tours przejeżdżać i jeżeli tam 
naszym nowym braciom przyszła pomyślna od Ministra odpo-
wiedź, to ich z sobą może do Paryża przywiezie.  

 Chevalier jeszcze nie przyjechał i nie umiem sobie jego 
zwłoki wytłumaczyć, chyba że go mój list nie doszedł, który sobie 
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był kazał gdzieś na wieś zaadresować, może mu go nie oddam. 
 Tymczasem Pan Bóg przysłał nam nowego brata w osobie 
Mecenasa Kraińskiego, który od kilku dni już się znajduje w na-
szym domu. Odbył on przed wejściem 15 dniowe rekolekcje u OO. 
JJ.[ezuitów] i jest w jak najlepszych dyspozycjach. Gorąca chęć do 
Pana Boga, powolność dziecinna, gotowość na wszystko. Zważając 
na wiek jego (ma lat 57) odbędzie tylko dwuletni kurs teologii, jeśli 
da Pan Bóg. Odbył on dawniej, (bardzo już dawno) porządny kurs 
filozofii w Krakowie t. j. taki, jakiego mu potrzeba dzisiaj, schola-
styczny. Dałem mu Ubaghsa do odświeżenia sobie w pamięci 
filozofii, czyta go pilnie – około 24 t. m. wyprawimy go do Rzymu 
tak, żeby przybył na same kursy. Nie wiem, jak będzie z innymi 
braćmi. Piszesz mi, czy przyjąć ks. Aleksandra do domu. Nie. 
Zdaje mi się mocno, że z tego nic by nie było dobrego i nic na 
chwałę Bożą. Co innego gdyby chciał wejść do nas, ale wtenczas 
trzeba by doprawdy dobry nowicjat urządzić.  

 Ks. Kamocki90 wszedł do ks.ks. Misjonarzy temu 10 dni,  
a z boku doszła mnie wiadomość, że to w celu, aby był wysłany do 
Konstantynopola, do domu który tam mają Misjonarze, a przy któ-
rym jak wiesz Pan Zam.[ojski] zakłada kolonię emigrantów pol-
skich.  

 
 Nb. O wejściu ks. Aleksandra, czyli raczej o zamieszkaniu 
jego u nas mówił mi temu jakie 6 miesięcy, tenże P. Wład.[ysław] 
Zam.[ojski] rozmaicie to insynuując, ale mu wtedy odpowiedzia-
łem, że nie. Toż, gdyby chciał kazać w naszym kościele nie dopu-
ścić tego, grzecznie się wymawiając i ze wszelką miłością, a gdy-
byś nie miał do dania lepszej przyczyny, to się wymów moim roz-
__________ 
90  MARIAN KAMOCKI, ksiądz – (1804-1888) Powstaniec 1831 r., kapłan 

Towarzystwa św. Winecntego á Paulo, działacz społeczno-religijny, 
założyciel stowarzyszeń charytatywnych, przyjaciel ks. Aleksandra Jeło-
wickiego CR. Działał na emigracji w Paryżu i Wielkopolsce. 

 



 

 151

kazem. Chociaż co do Kamockiego, o którym wyżej tylko co pisa-
łem, to rzecz inna, bo on na dobre wszedł do Misjonarzy i mnie się 
zdaje, że Pan Bóg to inaczej obróci i na większą chwałę swoją. 
 Co też to się stało z listem Ojca Biaggio z tym drugim nawet, 
o którym piszesz, że zafrankowany. Na całej poczcie nie mogli go 
znaleźć nie tylko pod literą S., ale pod żadną. Ze sześć razy szukali, 
ażeśmy się sprzykszyli. Siostra Julia przypisuje to Sekretarzowi, 
który w tym swój interes mieć musi.  

 Z Siostrami stoi rzecz bardzo na schyłku, ja z poddaniem się 
woli Bożej oczekuję rozwiązania – Julia zamyśla, czyli raczej 
postanowiła (chyba by Pan Bóg inną swoją wolę pokazał) wejść do 
Karmelitek, Melania do Dames de St. Louis założonych przez  
ks. Bautain, Ludwika do Sacrè Coeur, ale to wszystko jakoś, jakoś 
nie zdaje mi się być według woli Bożej. List O. Biaggio zapewne 
by rzecz objaśnił. Czy nie można zrobić reklamacji na poczcie 
rzymskiej? Jeszcze by czas był po temu. Siostra J. [ulia] chora, 
teraz więc nie może nowicjatu poczynać i wątpię, żeby przed 1 
listopada co się zdecydowało. Ale wtedy musi koniecznie, bo już 
mieszkanie wymówiły, które się kończy 15° listop.[ada] Może się 
spytasz O. Biaggio, jak on wysłał ten list ostatni. Zrób to (jaki 
adres położył?) 

 Ja serio zamyślam udać się do Rzymu, może w grudniu. Ale 
musi z Hipolitem rzecz się skończyć. Xżna Sapieżyna nic nie przy-
wiozła dla niego, tak przynajmniej zapewniła jej córka Xżna Czar-
toryska, miała się jej jeszcze o to zapytać. Mieszka w St.Germain. 
Mówiła tylko, że gdyby co miała, to by pewno przesłała natych-
miast i ona by o tym wiedziała. Muszę kończyć. Módlcie się za 
wszystko. Ściskam Was najserdeczniej w Panu Jezusie, a Ciebie  
w szczególności mój najdroższy Józefie. 

Wasz i Twój w tymże Panu naszym, 
Piotr 
 

 Marchettego najczulej pozdrawiam. Ślub Cezarego odwlókł 
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się. Matka Panny dostała żółtaczki. Z funduszami trzymajcie się. 
Może za jaki tydzień będziemy mogli Was zasilić. Wyjaśnijcie 
rzecz z ks.[ię]żną Borghese. 
 
 

58. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1348) 
 

Paryż, 15 paźdz.[iernika] 1843. Ś. Teresy. 
 
 Mój najdroższy Józefie, tydzień temu wyprawiłem mój list 
ostatni, gdzie właśnie o ks. Aleksandrze była mowa. Bo nie rachuję 
tej małej karteczki, którą później napisałem i gdziem włożył list do 
O. Biaggio. Po nim dopiero doszedł mnie list Hipolita z 27 wrze-
śnia, którym nie otrzymał, aż 9 października i kiedym się do odpo-
wiedzi zabierał, oto mi przyszły list Twój z Castellamare i list  
ks. Aleksandra do ks. Mariana, który mi ten ostatni przy Twoim 
liście przyłączył. Było to wczoraj już po godzinie pocztowej, ale  
i dziś jeszcze ta moja odpowiedź odejść nie będzie mogła, bo dziś 
niedziela, miałem późno mszę świętą, a poczta o pierwszej dziś za-
mknięta. Z ks. Kamockim rozmówić się nie mogłem. Wszedł on do 
Misjonarzy już i 10 dni temu, a od dni kilku jest na rekolekcjach, 
nie wiem czy te rekolekcje są dla wypróbowania powołania, czy 
też dla zaczęcia nowicjatu zdaje mi się, że to ostatnie.  

 Kochany ks. Marian otworzył się przede mną z tym projek-
tem wejścia do ks. ks. Misjonarzy na parę tygodni przed jego 
uskutecznieniem. Spytałem, czy już jakie kroki porobił? Były już 
zrobione wszystkie, już się od Biskupa uwolnił, już się przed Ge-
nerałem oświadczył i już zapewniono mu przyjęcie. Wprawdzie 
dodał, że zamyślał o nas, że czuł iż nam na nic się nie przyda, że 
nie ma daru wymowy (jakby tylko kaznodzieje między nami jedni 
znajdować się mogli), że nie jest zdolny współpracowania itd. 
Wszystko rzeczy, które mu łatwo można było wybić, alem tego nie 
uczynił z prostej przyczyny, że mi tych rzeczy nie przedstawił do 
rozwiązania, że już je był inaczej rozwiązał i według tego krok 
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stanowczy uczynił, wszelkie mówienie z mojej strony byłoby ora-
tio pro domo mea [mówieniem na naszą korzyść] i zapewne prze-
ciwko rozporządzeniu i woli Bożej, objawionej przez factum już 
dopełnione. Tego factum było mi żal z początku, alem się mu pod-
dał pocieszając się tą myślą, że Pan Bóg może w tym mieć swoje 
widoki, że choć u nas w Polsce najmniej ks. ks. Misjonarze albo ra-
czej wcale nie potrzebują reformy, zda się to jednak na coś. Tę 
myśl przerwała nieco wiadomość, której Wam udzieliłem w osta-
tnim liście i która zdawała się dowodzić, że to zdecydowanie się 
ks. Mariana wypływało po wielkiej części przynajmniej z namowy 
Pana Wład.[ysława] Zam. [ojskiego], alem wrócił do niej tym bar-
dziej powiadając, że homo proponit Deus disponit [człowiek pro-
ponuje Bóg zarządza].  
 Dzisiaj nie mogłem się jeszcze widzieć z ks. Kamockim, jak 
powiedziałem jest na rekolekcjach, które się kończą dopiero jutro 
17 paźdz.[iernika] wieczorem. Odsyłając mi Twój list napisał mi na 
wierzchu, że ma nam dużo do mówienia i że nas czeka w środę 18 
paźdz.[iernika] o 8mej z rana, bo o 9ej na cały dzień na wieś wycho-
dzą. Da Pan Bóg pójdziemy. 

 Teraz co do ksa Aleksandra, nie ma nic do zastanawiania się. 
Jest widoczne działanie Boże i nam Jego ministrom trzeba się tylko 
na Jego wolę podpisać. 
 18 paździer.[nika] ś. Łukasza. Dziś tedy środa, byliśmy z ra-
na o 8 u ks. Mariana opowiedział nam t. j. mnie i bratu Edwardowi 
to, czego pragnął Aleksander t. j., że jego wyjazd do Rzymu był za 
rozkazem ś.p. Arcyb.[iskupa] poznańskiego, i że go ten do sekretu 
zobowiązał, i że zachowanie tego sekretu było przyczyną tych 
koślawych stosunków między nami. Dodał wszystkie szczegóły, 
jakie mu jego prawdziwa miłość dla ksa Aleksandra powiedzieć 
podyktowała. Co do niego samego zostaje u ks. ks. Misjonarzy 
powiadając, że w każdym przypadku rok lub dwa odbytego u nich 
nowicjatu wiele mu posłuży. Jeszcze ma przyjść jutro do nas roz-
mówić się obszerniej. Jest spokojny, zbudowany porządkiem i du-
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chem Zgromadzenia do którego wstąpił, co Cię drogi Józefie za-
dziwiać nie będzie, boś sam tego doświadczył. Oto, co do niego 
myślę zresztą, jeśli da Pan Bóg pogodną porę spytać się we wszel-
kiej miłości, jak dalece jest prawdziwą owa wiadomość, której 
Wam wyżej udzieliłem o nim. Xa Mariana bardzo kocham i szanuję 
i żal mi zawsze, że nie z nami, niech będzie wola Boża, to nasza 
jedyna radość i szczęście. 
 Jużem tedy powiedział, co do ks. Aleksandra. Boże daj, Boże 
daj, żebyśmy stanęli lepiej i mocniej, i silniejsi w duchu przed 
Panem Bogiem, żeby nam dał Pan Bóg moc przemienić się zacnym 
w mężów doskonałych, według serca jego i przemieniać wszyst-
kich, co z nami się łączyć będą. Kochany i drogi Aleksander bar-
dzo tego przemienienia potrzebuje i jeżeli się dobrze nie przemieni, 
może być wielką plagą dla naszego lichego zawiązku. Pewno, że 
jest w nim wiele dobrego, bardzo wiele, żywa wiara, szlachetne 
popędy do miłości wielkiej Pana Boga, wyrzeczenie się, poświę-
cenia, nie rachując wszystkich naturalnych zdolności i czynnego 
charakteru, ale to wszystko ile mi się przed Panem Bogiem zdaje, 
szczególniej teraz, kiedy jego dusza przybywa na moje sumienie, to 
wszystko było zaćmione mgłą próżności, zwrotu na siebie samego  
i wypływającej stąd nieprawdy w życiu. Tego drogi Aleksander 
sam dobrze nie wie, zgaduje tylko, bo jeszcze łaska Boża nie 
oświeciła gruntu jego duszy. Działała ona w jego duszy dotychczas 
jeszcze po wierzchu, nie była wprowadzona do dna, sama tylko 
chwilami tam się wdzierała i dlatego były to tylko chwile, nie przy-
szło jeszcze było do przełamania się – do statecznego i ciągłego 
wyparcia się samego siebie, a wprowadzenia natomiast Chrystusa, 
tak żeby w nas Chrystus się szukał, Chrystus żył, Chrystus się 
chwalił, Chrystus się kochał, a nie my siebie. Tak czynić po 
wierzchu nie trudno, ale w gruncie duszy trudno, trudno przyjść do 
tego: abneget semetipsum, vivo ego jam non ego [zaparł się same-
go siebie, ... żyję ja, już nie ja] i do tego drugiego: vivit autem in 
me Christus [żyje bowiem we mnie Chrystus]. To nie przełamanie 
się w duszy Aleksandra mimo wszystkich jego darów przyro-
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dzonych i darów łaski po wierzchu działającej takie mi się być 
zdawało, że nawet gdyby był chciał wejść do nas, ale z powo-
łaniem nie tak wprost od Boga pochodzącym, trudno bym go przy-
jął lękając się naszej własnej niemocy i dlatego Ci wspominałem  
o dobrym nowicjacie na taki przypadek, i że go doprawdy wtenczas 
i gruntownie trzeba by było urządzić. Nie, żeby i teraz nie było po-
trzeba, ale że wtenczas byłaby gwałtowna potrzeba i coditio sine 
qua non [nieodzowny warunek].  

 Zresztą jestem na kolanach przed Bogiem dziękując mu za 
tego nowego brata, którego ponieważ sam przysyła, sam też go 
nam przemieni do gruntu i to wszystko dobre, które w jego duszy 
złożył zajaśnieje wtenczas czystym promieniem. Dziękuję na kola-
nach Panu Jezusowi za tę łaskę, bo jak się Aleksander doprawdy  
w gruncie swym przemieni, stanie się wielkim sługą Bożym i wiel-
kim pomocnikiem w gronie naszym ku dobremu; dziękuję także 
najczulej i najpokorniej za to, że go powołał do nas w sposób tak 
wyraźny, i że nam przez to dać raczył niejako znak aprobacji 
swojej najwyższej i najłaskawszej, i że mu się podoba ofiara ja-
kąśmy Jemu przynieśli nikczemni słudzy Jego. O! Niech ta nasza 
gromadka będzie cała na chwałę Jego, niechaj Go chwali wszyst-
kim co ma i czym jest, niechaj cała, cała żyje Jego miłością, nie-
chaj Nim żyje, Nim oddycha i niechaj Go chwali, chwali, naj-
czystszą wonnością najzupełniejszej miłości. 

 Teraz, mój najmilszy Józefie, przyjmiesz drogiego Aleksan-
dra do domu, jak i kiedy sam uznasz za dobre. Co do punktów ja-
kieś przedstawił, nie mam Twojego listu pod ręką dałem go do 
przeczytania Józefowi Zaleskiemu 91 (Zalescy bowiem od kilku dni 
są w Paryżu), ale Ci odpowiem z pamięci. Polecenie dane mu przez 
__________ 
91  JÓZEF BOHDAN Zaleski (1802-1886) – poeta, działacz emigracyjny; 

uczestnik powstania listopadowego. Od 1832 r. na emigracji. W swej 
poezji zawarł barwny obraz przeszłości Ukrainy; autor wierszy religij-
nych, sielankowych, wspomnień, przekładów, a także szerokiej korespon-
dencji z pierwszymi zmartwychwstańcami; brat Bohdana Zaleskiego. 
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ś.p. Dunina92 ustaje dzisiaj, niech jednak Ci Aleksander przedstawi 
wszystko w prostocie, co zrobił wskutek tego i jak osądzisz, czy 
będzie potrzeba, aby przelał na kogo innego czy też nie ma po-
trzeby, jeśli rzeczy do zrobienia nie są tak ważne jak mówię osą-
dzisz, tak niech uczyni. Sam zaś, niech nie zatrzymuje. Spowie-
dziami i kazaniami niech się nie zajmuje przez czas nowicjatu  
i będzie przekonany, że oprócz cnoty wyrzeczenia się Pan Bóg mu 
to sowicie nagrodzi owocem pełnym w jego dalszych pracach.  

 Matkę niech widuje, może to nawet czynić często, ale wszys-
tko niech będzie zawieszone na szalach Bożych, czy jest pomocą, 
czy przeszkodą i według tego rzadziej lub częściej. Niechaj będzie 
przekonany, że my Xcia Adama93 szczerze kochamy i poważamy. 
To zaś że Xże skarży się na naszą oziębłość jest rzecz konieczna, 

__________ 
92  MARCIN DUNIN (1774-1842) – święcenia kapłańskie otrzymał w 1797 r. 

w Rzymie. Kanonik kapituły metropolitalnej w Gnieźnie (od 1808 r.)  
i w Poznaniu (od 1824); arcybiskup obu archidiecezji (1831). Autor dwu-
znacznego listu o powstaniu listopadowym; reorganizator seminariów 
duchownych. W sporze o małżeństwa mieszane zakazał kapłanom bło-
gosławienia tychże (1838). Z racji swej nieugiętej postawy w tej kwestii 
aresztowany przez władze pruskie i uwięziony w Kołobrzegu na blisko 10 
miesięcy (X. 1839- VIII. 1840); autor książki do nabożeństwa, nazwanej 
po prostu „Duninem”. Pod koniec życia starał się o sprowadzenie do 
Wielkopolski Zmartwychwstańców. 

93  ADAM CZARTORYSKI (1770–1861) – książę, wybitny polityk, wojewoda  
i senator Królestwa Polskiego, mecenas, poeta i pamiętnikarz. Brał udział 
w wojnie 1792 r. Po powrocie z pierwszej emigracji zbliżył się do cara 
Aleksandra I, stając się jego przyjacielem i doradcą. Występował 
przeciwko Napoleonowi I. Odegrał znaczną rolę w kongresie wiedeńskim 
(1815). W latach 1815–30 członek Rady Administracyjnej Królestwa 
Polskiego. Początkowo przeciwny powstaniu listopadowemu, przyjął 
później prezesurę Rządu Narodowego (29 I – 25 VII 1831). Po upadku 
powstania wyemigrował do Francji, gdzie kierował działalnością polity-
czną i dyplomatyczną, której ośrodkiem uczynił później Hotel Lambert. 
Konserwatywne ośrodki emigracji polskiej uznawały go za niekoronowa-
nego króla Polski.  
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Xiąże sam sobie zagrodził wszelkie stosunki inne jak polityczne 
przez ciągłą obecność u siebie Pana Wład.[ysława] Zam.[ojskiego], 
który wszystko eksploatuje na korzyść swojej polityki i kiedy się 
przyjdzie do Xcia z chęcią szczerą i prawdziwym zbliżeniem się, to 
Pan Władysław wpada w poprzek, a więc trzeba się łączyć, po-
winien być środek, powinniście w sercu sprzyjać przynajmniej, być 
nam pomocni itd. itd. I Xiąże zaraz to samo powtarza. Ależ komu? 
co? jak? Czyż my na to kapłani Boga żywego i urzędnicy, a sza-
farze rzeczy wiecznych, żeby służyć polityce Pana Wład.[ysława] 
Zam.[ojskiego]? Komu się łączyć? Im pewno, nie nam. Gdyby 
mieli prawdziwą wiarę, wiedzieliby co jest kapłan Boży na ziemi. 
Ale to nie według wiary sądzą o kapłanie, tylko według księży, co 
nie żyją po kapłańsku i służą widokom i sprawom ludzkim, tylko 
według chęci własnych i potrzeb swojej polityki z której robią 
środek wszystkiego nawet dla kapłanów. Doprawdy nie idzie im  
o Boga, o cześć Jego, non pro zelo Domini [nie z powodu gorli-
wości dla Pana], ale o własne machiny i bożyszcza. Wiem, że są lu-
dzie świeccy i dlatego im przebaczam, tysiąc razy przebaczam, 
chociaż doprawdy powinni lepiej znać się na rzeczach, zwłaszcza, 
że o nich gadają; ależ dać im tak w sobie zapoznać charakter ka-
płana – nigdy! Pan Bóg tego nieszczęścia nigdy na nas nie dopuści 
i dlatego powinniśmy się od tych ludzi trzymać z daleka, którzy by 
radzi kapłanów eksploatować i którzy w kapłanach nie widzą ka-
płana, tylko po wierzchu i dla przyzwoitości. 
 19 paźdz.[iernika] 1843. Jeszczem i wczoraj tego listu do-
kończyć nie mógł. Otrzymałem tymczasem Twój z 7 paźdz.[ier-
nika] z Castellamare. Dziś widzieliśmy znowu ksa Mariana, tylko 
co wychodzi ode mnie, żaliłem się na to, że się był nie otworzył 
przede mną, Pan Bóg mu dawał tę myśl wejścia do nas, t. j., że ta 
myśl go zajmowała, a cała przeszkoda przekonanie swej niezdatno-
ści – któż o tej przeszkodzie mógł go lepiej objaśnić, jak który  
z nas? Z tego tylko przekonania wypłynęła myśl wejścia do Mi-
sjonarzy zważając na to, że ich powołaniem jest pracować dla wiej-
skiego ludu. Zresztą wytłumaczyłem sobie teraz, jak się to stało, że 
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owa wiadomość mnie doszła. Oto brat Kraiński w parę dni po wej-
ściu powiada mi, że ks. Marian mu powiedział, iż dlatego do Mi-
sjonarzy wchodzi, że w Konstantynopolu jest ich dom, gdzie bę-
dzie mógł dla Polski pracować. Zapewne powiedział to dlatego 
tylko, aby zbyć się pytania natrętnego i któremu to dał za odpo-
wiedź, co mogło pytającego zbyć najkrócej i zaspokoić go. Z ks. 
Marianem nic już nie ma do czynienia chyba, że gdyby Pan Bóg 
sam raczył rzecz całą przemienić. 

 Kończąc rzecz dalej, co do ks. Aleksandra, niech także za-
wiesi wszystkie prace literackie – i owszem zupełnie Twoje zdanie 
potwierdzam, żeby tylko pracą duchowną, ćwiczeniami nowicjatu  
i teologią się zajął. Dodałbym może język grecki i hebrajski, czego 
wydarzyć się może wielka potrzeba, tak jak dla innych nowicju-
szów trzeba będzie zająć się łaciną. Niechaj wszakże skończy się 
Katechizm Bellarmina. To na dzisiaj. Mój drogi Józefie, mój przy-
jazd do Rzymu bliższy, niż się spodziewasz może nie będę czekał 
przyjazdu Hipolita i może już w listopadzie będę u Was, jeżeli ta-
kie upodobanie Boże. W takim razie żądaniu Twemu zadość się 
stanie rozdzielenia obowiązku Mistrza nowicjuszów od Przełożo-
nego. Edward nie pojedzie do Was, przepędzi zimę w Aix z Wa-
lerostwem, jeśli da Pan Bóg. Nie ma co tam robić, a jego miejsce 
jest w Paryżu.  
 Tymczasem Pan Bóg po wielu, wielu próbach rzecz dziwnie 
skończył z Siostrami. Naprzód rozmaite stawały przeszkody przez 
czas długi ich rozłączenia, t. j. doprowadzeniu do skutku ich wej-
ścia do owych różnych domów, potem odbyły się w ich duszach 
wielkie prace wewnętrzne, w których była widoczna ręka Boga. 
Siostra Julia jednak zawsze trwała w swoim postanowieniu do 
Karmelitek, aż tu kiedy Ludwika miała wyjeżdżać do Sacrè Coeur, 
co siostra Julia ciągle jej radziła i zachęcała do tego w godzinę 
wyjazdu, kiedy już nie tylko pakiety były porobione, ale miał 
powóz zajechać, napada ją nie wiadomo co, obawa, że robi przeciw 
woli Bożej, w czym już była dawno spokojna, która tak mocno 
wstrząsa jej sumieniem, że na gwałt pragnie jakiego sędziego 
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zupełnie bezstronnego (bo dawniejsi do których się udały zdawali 
się widocznie stronnymi), który by całą rzecz rozsądził. Wstrzy-
muje siostrę Ludwikę, ja przychodzę i wytaczamy rzecz całą przed 
nuncjusza, już jako zastępcę Ojca Świętego, już jako kapłana naj-
bezstronniejszego któregośmy znaleźć tu mogli w Paryżu.  
 Nuncjusz rzecz całą bierze nadzwyczaj i od razu do serca, 
wysłuchawszy jej ode mnie ma potem rozmowę z siostrą Julią. 
Każe jej potem przyprowadzić nazajutrz siostrę Ludwikę, na ich 
intencję ma Mszę świętą, wyrozumiewa ich i pojmuje całą rzecz  
z gruntu, zapewnia o woli Bożej, zapewnia s.[iostrę] Ludwikę, że 
nie ma powołania do Sacrè Coeur, Siostrę Julię zachęca jak naj-
mocniej do tej rzeczy z największą dobrocią, zajęciem się, nadzieją 
przed Bogiem i tak w jednym dniu (był to dzień ś. Jadwigi) cała 
rzecz przemienia się, rozjaśnia, ustala. Bogu za to najszczersze 
dzięki. Teraz siostry wszystkie trzy razem jadą do Rzymu, wyjadą 
stąd zapewne 6 lub 7 listop.[ada] Nuncjusz daje mi listy polecające 
do kardynała Wikarego, na to szczególniej, aby im z łaski otwo-
rzyli jaki nowicjat dla ukształcenia się do życia duchownego i za-
konnego. Tymczasem poszukajcie dla nich mieszkanie o trzech 
komórkach, skromne i módlcie o dalszą łaskę Bożą nad nimi i nad 
nami wszystkimi. 

 Trzej owi bracia z Tours od kilku dni są już w domu, nb. je-
den z nich jest na braciszka i tu zostanie. Dwóch może za miesiąc 
poślemy do nowicjatu, o którym napisz mi w najbliższym liście 
swoje myśli. Przyjechał także i Chevallier, którego poślemy na re-
kolekcje, wtedy dopiero zobaczymy, co będzie do roboty. Słowem 
dom cały jest pełen. A wszystko niech chwali Pana Boga i Jego mi-
łosierdzie i miłość. 
 Nie wiem, czy mój list zastanie drogiego Hipolita w Rzymie, 
chciałem mu wymówkę uczynić z powodu obszernego przedsta-
wienia swoich racji za oddaleniem Mariana, jakie mi przesłał, że 
zanadto jest przywiązany do swego zdania i to jeszcze przeciw 
przełożonemu. Bo jakkolwiek nasza regułka pozwala pisać o spo-
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sobie postępowania przełożonych, to się wszakże rozumie wtedy, 
kiedy to postępowanie jest złe widocznie. W takich zaś wypadkach 
jak pobyt lub oddalenie Mariana każdy z braci dawniejszych może 
przełożyć swoje zdanie przełożonemu, ale potem powinien zupeł-
nie na jego decyzji przestać. Inaczej nie przyjdziemy nigdy do 
prawdziwego ducha zakonnego i do prawdziwego posłuszeństwa. 
A to jest treść rzeczy.  
 Chcę nawet, aby o tym wszyscy bracia wiedzieli i aby się 
stąd przekonali, że jeżeli u nas jest święta wolność, która starszym 
braciom pozwala przedstawić przełożonemu ze wszelkim prawdzi-
wym i wewnętrznym uszanowaniem zdanie swoje, to ma być  
i święte w miłości posłuszeństwo, które decyzją przełożonego 
prawdziwie wewnątrz przyjmuje i które więcej jest warte, niż 
wszystkie piękne rezultaty uwag naszych. Pisanie zaś do prze-
łożonego wspólnego na swojego przełożonego nie ma być lekko 
brane i za lada czym powtarzane, ale jak mówi reguła in Domino, 
kiedy po poważnym zastanowieniu się przed Panem Bogiem po-
każe się w sumieniu potrzeba tego.  
 Zaś brat Hipolit, niech nie bierze tego upomnienia lekko, ale 
przed Panem Bogiem, a przekona się, że lekko postąpił i bez za-
stanowienia w rzeczy mało ważnej i bez uszanowania winnego dla 
swojego przełożonego, który mu zastępuje miejsce Boże i przekona 
się za łaską Bożą, że to nie jest rzecz małej wagi, ale owszem pełna 
złych następstw gdyby była cierpiana i główna [prze]szkoda do 
tego, żebyśmy kiedykolwiek stali się prawdziwymi za[konikami]. 

 Kończę ten list już i tak długi. Brat Wincenty (Kraiński), jeśli 
Bóg pozwoli wyjedzie 26 t. m., aby tam stanął ze statkiem, który 1° 
z Marsylii wychodzi. Bóg z Wami i niech z nami uczyni wedle mi-
łości Swojej na chwałę Swoją. Powyższe upomnienie, gdyby nie 
było już brata Hipolita, prześlij mu gdzie będzie. Ciebie mój drogi  
i najmilszy Józefie ściskam najserdeczniej, najczulej w miłości Pa-
na Jezusa, kocham Cię w Nim niewymownie i przyciskam naj-
czulej do serca mojego. Pan Jezus w duszy naszej i Jego miłość  
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w sercach naszych. 
             Twój najzupełniejszy brat, Piotr 

 Marchettego bardzo mile pozdrawiam i wszystkich braci  
w miłości Pana Jezusa ściskam najserdeczniej. Bóg z Wami, z na-
mi. 
 

59. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1349) 
 

Paryż, 26 paźdz.[iernika] 1843. 
 
 Drogi Józefie, przyłączam kartkę Hieronima. Trzeba by zaraz 
uprzedzić Sekretariat Stanu, że żaden z nas nie podał do Univers 
owej supliki do Ojca św., że to uczynił Francuz jeden, który lat 30 
mieszkał w kraju naszym i teraz przyjechał do Paryża – w razie po-
trzeby mogę dać adres tej osoby, tylko w tej chwili za prędko od-
jeżdża brat Wincenty, bym to mógł uczynić. I tak śpieszę, bo już 
nadchodzi pora i niespodzianie dziś wyjeżdża. List Twój ostatni 
wczoraj otrzymałem i dziękuję Bogu za wszystko dobre – Twoje 
uwagi względem nowicjatu są bardzo dobre i owszem dziękuję za 
to widzenie rzeczy Panu Bogu, że Ci je dał.  

 Chciałbym, żeby brat Wincenty chodził do kolegium zasta-
nów się, czy się to da połączyć, ja myślę że nie i możeby uczynił 
swój nowicjat po skończeniu nauk, zważając na wiek jego tak po-
deszły (57 lat) i dobre usposobienia. Zastanów się mówię nad tym  
i jak da Pan Bóg ja będę w Rzymie, to rzecz ułożymy. Zdaje się 
rzeczą pewną, że wyjadę stąd 14 listopada, jeśli da Pan Bóg. Już 
mam paszport. Bratu Wincentemu dałem na drogę 250 fr. Zo-
stawiwszy tu 40 z tych, które otrzymał na drogę od Ministerium. 
Po drodze zabawiłbym parę dni w Aix u Walerostwa, tak żebym  
u Was stanął ze statkiem 21 listopada. Przyjechałbym zapewne ra-
zem z siostrami. Pisałem o mieszkaniu dla nich o trzy komórki, 
skromne, ale zawsze świeckie jeszcze, t. j. takie np. jak miał Wa-
lery, jeżeli naprędce nic się nie znajdzie, to gdzieś w pobliżu  
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w jakimś domu najemnym lub u Spilmana tak, żeby na 24go były 
gotowe.  
 Ściskam Was najczulej i najserdeczniej do bliskiego da Pan 
Bóg widzenia się. 

  Wasz Piotr 
 
 

60. List do Jana Koźmiana (ACRR 1445) 
 

Paryż, 29 paźdz.[iernika] 1843. 
 
 Mój najdroższy Janie, 

 Twój list ostatni temu dwa tygodnie, jak otrzymałem. Dzię-
kuję Ci za niego i za wszystkie udzielone szczegóły. Odpiszę Ci 
naprzód na Twoje pytania.  
 Numeru pisma Goerresowego, w którym miał być umiesz-
czony Twój kawałek jeszcze nie otrzymałem. Również nie otrzy-
małem wysłanych przez Ciebie 800 fr., każesz mi 300 zatrzymać 
na weksel. Pytam, czy je przeznaczasz na następny weksel, czy też 
na opłacenie Januszkiewicza, który według danego przyrzeczenia 
wypłacił mi na 19o paździer.[nika] ilość 300 fr.?  

 Czekam tedy owych książek niemieckich przez Władysława, 
nie wiem czym Ci nie podawał był sposobu przesłania ich przez 
naszego antykwariusza augsburskiego, który przeszłego lata zaku-
pione u siebie książki wiernie przesłał.  

 Co do nowin o Polsce, a szczególniej stanie Kościoła, wszy-
stkie przysyłaj jakich się dowiesz, bo chociażbyśmy już, które wie-
dzieli nic szkodzić nie będzie, jeśli i z innego przyjdą źródła dla 
porównania. Wiem ja, że to trudno z opowiadań zbierać, ale ta tru-
dność jest w początkach, jak potem obeznasz się i ostrzelasz  
z miejscowościami, osobami itd. łatwiej będzie przychodziło umie-
szczać zbierane wiadomości we właściwych kratkach pamięcio-
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wych. Bohdan i Józef przyjechali do Paryża już od dni jakich dzie-
sięciu zdrowi i weseli, pokrzepieni, pocieszeni. Józef pełen ducha 
poświęcenia i gotowości zajmuje się ustanowieniem pewnego do-
brego dzieła, o którym w innym czasie obszerniej ja lub Hieronim 
Ci doniesie. 
 My tu wszyscy w dobrym jesteśmy zdrowiu. Każe teraz Hie-
ronim. Ja ostatni raz zapewne w przyszłą środę na Wszystkich 
Świętych – po czym, jeśli da Pan Bóg jadę do Rzymu, około albo 
samego 14go przyszł.[ego] m.[iesiąca].  
 Pan Bóg nam przysłał dotychczas kilku nowych braci, o któ-
rych Ci podobno wspominałem – nie wiem – Mecenasa Kraiń-
skiego, który już trzy dni temu pojechał do Rzymu, pomieszkawszy 
czas pewien w domku naszym ze zbudowaniem wszystkich. Pełen 
zapału, powolności, pokory, najszczersze nawrócenie. Dwóch in-
nych Ambrożewski i Gara są tu jeszcze.  
 Ale w Rzymie Pan Bóg nam przysłał do nowicjatu ksa Ale-
ksandra J [ełowickiego] i to w sposób niezwyczajny. Długo kłopo-
cąc się wewnętrznie odważa się na proszenie niejako cudu od Pana 
Boga. Był w Neapolu, jest tam u OO. JJ.[ezuitów] krew jednego 
Wielebnego (Louis Du Pont), która niekiedy przechodzi w stan 
płynny; postanawia modlić się przed nią z tą myślą, że jeśli przej-
dzie w stan płynny będzie to znak, że go P.[an] Bóg chce mieć  
u nas.  

 Długo się modlą z Ojcem, stróżem tej relikwii, już ten ostatni 
chce ją chować, mówiąc że się to nader rzadko staje, i że on od 
czasu kiedy jest jej stróżem raz to tylko widział. Jednak pozwala na 
odmówienie jeszcze litanii do N.[ajświętszej] P.[anny] i cud staje 
się, a Aleksander sam przelewa krew na różne strony przez kwa-
drans cały z uczuciem, jak pisze niewymownej a spokojnej radości. 
Ks. Hube był w Castellamare tej godziny. Jedzie nazajutrz do niego 
spotykają się w kościele, witają i wnet ks. Aleks.[ander] wychodzi 
ze mszą za duszę Ojca. To co dawno kłopociło i wstrzymywało, żal 
za rodziną, przybycie rychłe matki, ściska mu serce przed samą 
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Komunią świętą, a wtem z Ewangelii, którą ks. Józef przy bliskim 
ołtarzu podczas swej mszy czytał, te tylko słowa dochodzą wyra-
źnie jego uszu: Qui amat patrem suum aut matrem plus quam me, 
non est me dignus. [Kto kocha ojca swego albo matkę swoją więcej 
niż mnie, nie jest mnie godzien]. Co go uderzyło i podniosło do 
Boga i pierwszych postanowień. Po mszy opowiedział to wszystko 
w zakrystii ks. Hubemu i rzucając się ze łzami do nóg wołał, „oto 
mnie macie”. 

 11 listop.[ada] 1843. Nie mam nic a nic czasu, jutro znowu 
każę, a jeśli da Pan Bóg, 15 z rana o 71/2 ruszam w drogę do Rzy-
mu. Przesyłam Ci wszystko, co tu znajdziesz.  
 Wydaję broszurę przeciwko Cerkwii rosyjskiej, wstęp do 
większego dzieła. Wysyłam Stefańskiemu paręset egzemplarzy  
i tyleż do Lipska Michelsonowi z prośbą do tego ostatniego, żeby 
szczególniej na Galicję baczył. Nie wiem, jak Tobie przesłać, ale 
dobrze że tam jesteś może mi pomóc będziesz mógł w jej umiesz-
czeniu. Z Michelsonem rzecz prosta, Witwicki mnie z nim wpro-
wadza w stosunki, pakiet oddaje się tu u Renourd. Druk już skoń-
czony, tylko jeszcze nie wszystko odbite ma być pojutrze. Życzy-
łbym, żeby umieścić także u Günthera w Lesznie, pomówisz o tym 
ze Stefańskim, jeżeli Cię Pan Bóg tam zaprowadzi. 

 Jestem zupełnie przeciwny przyjmowaniu redakcji dziennika, 
który chce założyć Władysław P.[later], zupełnie przeciwny. Mó-
wiłem z nim o tym i nie ma co o tym myśleć. Nie mam dziś czasu 
więcej o tym pisać.  

 Pisz mi do Rzymu, gdzie za pomocą Bożą będę zdaje się 
około 25 t. m. Proszę Cię pisz mi tam zaraz. 

 Ściskam Cię najserdeczniej w miłości Pana Jezusa. 

Twój Piotr 
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61. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1350) 
 

Paryż, 11 listop.[ada] 1843. 
 
 Kochani, najdrożsi bracia, wyjeżdżamy więc stąd, jeśli da 
Pan Bóg 15 t.m., to jest ja i dwie Siostry, bo Siostra Melania mu-
siała tu jeszcze zostać dla złożenia świadectwa sądowego w jed-
nym procesie, gdzie chodzi o znaczną część majątku jej synów – 
musi czekać na wezwanie sądowe z Prus przyjść mające. Ma za-
miar pośpieszyć za nami, skoro się ten interes załatwi.  

 Nb. Pisałem Wam o stancyjki dla Sióstr, trzeba ich teraz dwie 
tylko, bo darmo za trzy płacić albo lepiej będzie, że w hotelu staną, 
żeby trzecią można potem przynająć. Dobrze by było, żeby było 
gdzie blisko nas albo też u Spilmana. Miejcie tylko w pogotowiu, 
ale nie najmujcie. Będziemy tedy u Was, jeśli da Pan Bóg około 25 
t. m. Nic Wam więcej nie piszę, bo resztę da Pan Bóg ustnie opo-
wiem. Dwaj inni bracia, Maciej i Józef, dopiero może w przyszłym 
miesiącu staną w Rzymie, jak się ich rzecz w ministerium ułatwi. 
 Posyłam list Królikowskiego Ludwika94 do brata Wincente-
go, odpieczętowałem go dla dowiedzenia się, czy wart przesłania. 
Jeśli mu sumienie każe odpisać, może uczynić; ja nie myślę, żeby 
było potrzebne, ale nie wzbraniam bynajmniej. Ściskam Was naj-
serdeczniej w Panu Jezusie, najczulej każdego do serca przyciska-
jąc. Do bliższego zobaczenia, jeśli taka wola Boża. Ciebie mój dro-
gi Józefie najczulej całuję w miłości Pana Jezusa. 

 Twój i Wasz Piotr 
 Brat Aleksander, czy jest już z nami? 
 
 

__________ 
94  LUDWIK KRÓLIKOWSKI (1799-1878?) – Powstaniec 1831 r., filozof. Gło-

sił poglądy w duchu socjalizmu utopijnego, mesjanizmu i mistycyzmu  
w duchu Ewangelii, autor wielu prac o tym charakterze. 
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62. List do Braci CR w Rzymie (ACRR 1351) 
 

Aix, 20 listopada 1843. 
 
 Najdrożsi moi w Panu Jezusie bracia, oto przyjechaliśmy do 
Aix wczoraj w niedzielę o 4 z rana, to jest obie Siostry Julia i Lu-
dwika ze mną. Siostra Melania, jakem to już pisał podobno w mo-
im ostatnim liście z Paryża została tam jeszcze dla spraw familij-
nych. Dziś od niej i od braci wiadomości odebraliśmy, czeka je-
szcze odpowiedzi z Poznania, a bracia dzięki Bogu dobrze się ma-
ją. Zostawiłem w domu Stefana Witwickiego, który stanął u nas. 
Hieronim sam jeden tam teraz, aż póki nie zdąży do niego Hipolit  
z Wiednia, co pragnąłbym, aby jak najprędzej nastąpiło. Ambroże-
wski i Gara pośpieszą do Rzymu za odebraniem od Ministra odpo-
wiedzi i zasiłków. 
 Walery koniecznie nas zatrzymał u siebie, aż do 24go. Wyje-
dziemy więc dopiero z Marsylii, jeśli da Pan Bóg, 25go t. m. stat-
kiem Marie Antoniette, na którym oszczędzamy blisko 100 fr., była 
to dość mocna racja posłuchania Walerego. Piszę więc ten list 
przez statek rządowy, który jutro odchodzi, aby Wam donieść, że 
dopiero 30o zapewne staniemy w Rzymie, jeśli nas Pan Bóg raczy 
tam szczęśliwie doprowadzić. Listem dzisiejszym miałem wiado-
mość od Hieronima, że okrom Kraińskiego już i kochany brat 
Aleksander jest w domu. Witam go uprzejmie, póki go osobiście 
nie uściskam. Wszystkich Was najczulej pozdrawiam i cieszę się 
nadzieją bliskiego oglądania. 
 My tu u Walerego cieszymy się czułym i prawdziwie brater-
skim kółkiem. Prócz brata Edwarda i mnie i obu sióstr, jest tu jesz-
cze Karol Królikowski95, co z trojgiem Walerostwa stanowi osiem 

__________ 
95  KAROL KRÓLIKOWSKI (1806-1871). Uczestnik powstania 1831 r., emi-

grant, bliski współpracownik zmartwychwstańców, kierownik Drukarni 
Polskiej w Paryżu i właściciel Księgarni Katolickiej, działacz religijny  
i społeczny. 
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braci i sióstr – dałby Bóg, żeby to była wróżba bardziej rozszerzo-
nego tego chrześcijańskiego, serdecznego, najmilszego żywota, ja-
ki wiedziemy między sobą tutaj. Zajmujemy dom cały, spokojny  
i porządny, jakoby klasztor, każdy ma osobną celę, spokojnie i we-
soło cieszymy się te dni kilka w Panu Bogu, póki nie przeminą  
i każdy z nas nie pójdzie w swoją stronę pracować i chorować. 
Omnia ad majorem Dei gloriam [Wszystko na większą chwałę Bo-
ga]. I na powiększenie w nas Jego miłości i większego w sercach 
naszych Królowania. Benedictus Dominus in saecula! [Niech bę-
dzie błogosławiony Bóg na wieki] fiat, fiat! Przyciskam każdego  
z Was najczulej do mojego serca w Panu Naszym Jezusie, a Ciebie 
mój najdroższy Józefie ze szczególną miłością. 

Twój i Wasz Piotr 

 Edward i wszyscy bracia i siostry ściskają Was najserdecz-
niej. 
 

63. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 422) 
 

Z portu Genueńskiego, 26 listop.[ada] 1843. 
Wieczorem. 

 
 Kochany Hieronimie, 
  Przypłynęliśmy tu cało i zdrowo, wszyscy czworo, bo siostra 
Melania dogoniła nas w Aix. Było to w piątek 24 t. m. z rana, prze-
pędziła jeszcze dzień cały pod dachem Walerostwa, a potem ze 
smutkiem rozstaliśmy się w porcie Marsylskim 25 o 5ej wieczorem. 
Edward, Walery i Karol przeprowadzali nas aż na statek. Mieliśmy 
tu dotąd dość szczęśliwy przejazd, nikt nie chorował, chociaż 
wszystkim siostrom słabo było.  

 O mój Hieronimie, módl się szczerze, żeby wola Boża mię-
dzy nami działa się jak najzupełniej, jak najdoskonalej.  

 Walery mówił mi o swoich projektach, pierwszego dnia zda-
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wało mu się, że za zimno przyjmuję, drugiego lepiej się jakoś zro-
zumieliśmy. Zapewniłem go, że tego samego pragnę, tylko, że 
idzie o wyrozumienie woli Bożej i żeby nie przeskakiwać przez 
środek, od początku do końca – t. j., żeby nie zapomnieć o tym dru-
gim punkcie, który on sam położył, bo trzy były jak sobie przypo-
minasz 1o nawrócić (się), 2o uświęcić (się), 3o działać.  

 Potem, żeby dzieło, jakie się może zacząć przez Józefa (Zale-
skiego) uważał za [w]spólne ze swoją myślą, na co chętnie przystał 
– będzie się z Józefem znosił. Uważa tylko Józefa zanadto 
ograniczonego w swoich widzeniach i chęciach, alem go zapewnił, 
że jeżeli Pan Bóg tamto dzieło poprowadzi, to się wyrodzą szersze 
widzenia i chęci i dojdzie do tegoż celu, co i on sobie zamierza –  
i jego myśl stanie się tego dzieła myślą, aby wszystko było w miło-
ści i jedności.  

 Kochany Walery bardzo w tym dobry, a potem Pan Bóg 
oczyści cokolwiek może być w tym jeszcze do oczyszczenia. Zre-
sztą powiedziałem mu, że na teraz nie wchodzi w żadne stosunki 
posłuszeństwa z Józefem, tylko miłości i w niej jedności chęci i ce-
lu, że się osobno niech z nami znosi, propaguje i pisze, pisze swoje 
psalmy.  
 Mój Hieronimie drogi – polecam Ci raz jeszcze Wiktora, 
serdecznie Ci go polecam, bądź mu przyjacielem i Ojcem. Proszę 
Cię o to. A dałby Bóg, żeby się zdecydował raz a dobrze. Powiedz 
mu, że go błogosławię najczulej i że go zawsze w Panu Jezusie 
równo kocham.  

 Ściskam Cię najczulej, mój drogi Hieronimie proszę raz jesz-
cze o modlitwy, niech Pan Jezus Cię błogosławi. 

                   Twój Piotr 
 Wszystkich braci najserdeczniej pozdrawiam. 
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64. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 442) 
 

Rzym, 8 stycznia 1844. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie, nie pisałem Ci ostatnim kurie-
rem, bo byłem tego dnia w Albano był to dzień przedostatni wstą-
pienia Sióstr naszych do klasztoru, chciały odbyć swoje nabożeń-
stwo na grobie kanonika del Buffalo, przyłączyła się do tego 
ks.[ię]żna Zeneida [Wołkońska] i Pani Paulina Łubieńska – i mu-
siałem z nimi tam jechać. Napisali Ci jednak słów kilka inni bracia. 
Czekam z niecierpliwością odpowiedzi względem mojego wejścia 
do nowicjatu Misjonarzy – nie dosyć Ci obszernie o tym napisa-
łem, ale sam domyślasz się przyczyn i zamiarów. Główną przy-
czyną, jakem Ci to pisał, żebym miał czas, miejsce i sposobność 
przygotowania nowicjatu między nami. Ułożyć szereg konferencji 
o życiu zakonnym – razem z praktyką szczegółów, a prócz tego 
całą naszą przyszłość, sposób postępowania, działania, zasady itd. 
bardziej przed Panem Bogiem pojąć i uszczególnić – do czego 
przytyka rzecz sióstr naszych i braci świeckich, a z tym wszystkim 
łączy się pojmowanie także teoretyczne filozofii, historii itd., któ-
rego równie chciałbym pewien szkic uczynić i do całości przypro-
wadzić, a które potem za grunt by służyło itd. W takim roztargnie-
niu w jakim jestem, nie można tego żadną miarą uczynić i to było 
przyczyną razem i zamiarem mojego projektowanego pójścia na 
samotność, za którym już wzdycham, bo czuję tego potrzebę dla 
nas wszystkich.  
 Rzecz z siostrami dziwnie łatwo Pan Bóg ułożył, a prędko. 
Mój Hieronimie, mój stary, drogi, nierozdzielny bracie, przypomi-
nasz Ty sobie, jak nazajutrz po przybyciu do Rzymu pokazałem Ci 
ten napis „Ego vobis Romae propitius ero” [Będę wam łaskawy  
w Rzymie] jako wróżbę dobrą od Boga daną?  

 W Rzymie wszystko dziwnie się układa. Weszły tedy siostry 
do domu delle Adoratrici Perpetue i już tam są od 30 przeszł.[ego] 
grudnia. Bardzo są kontente i z domu i z ducha w nim panującego. 
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Siostra Julia wielkie ma poważanie dla matki Przełożonej i miłość, 
a zaczyna w przyjaźń szczerą wchodzić z Maestra delle Novizie. 
Bo też ta Matka Przełożona prawdziwa jest święta. Ale co Pan Bóg 
zdaje się teraz dał siostrom, to jest siostrze Julii w szczególności, to 
jaśniejsze widzenie tego, co mogą przy nas robić i jak mogą być  
z nami i tę chęć zostania z nami. To położenie bardzo jasno było 
wystawione, wszystkim Przełożonym zacząwszy od Kardynałów, 
aż do Maestra. Bóg to Ojciec wszelkiego miłosierdzia i dawca 
wszelkiego daru dobrego doprowadzi do końca, jaki sam chce. Po-
nieważ Polsce wszystkiego brakuje, dobrze by było, żeby wszystko 
objęły, to jest Magdalenę i Martę, a Martę podwójną wychowującą 
dzieci i pielęgnującą chore w domach, ale te oddziały trzeba, żeby 
były w dobrym do siebie stosunku, o tym wszystkim teraz jest 
mowa i siostra Julia wcale się nie wzdryga od rzeczy tych ostatnich 
i owszem pełno ma dobrych ku temu myśli, a Ojciec Biaggio na 
wszystko przystaje i powiada, że pewno to wszystko od Pana Boga. 
Jednym słowem, że w tym względzie wszystko jest teraz inaczej 
jak w Paryżu. Módlcie się na tę intencję. 
 Edwardowi pisałem, żeby tu przyjeżdżał, jeżeli bracia z Pa-
ryża zjadą ledwie, a może i nieledwie znajdzie się dla nich tu u nas 
miejsce, alić pomieścimy się jako tako.  

 Brat Aleksander bardzo jest dobrze i jestem kontent z jego 
usposobień – wystawiłem go na parę prób, które musiały być do-
tkliwe, ale je zniósł dobrze – jesteśmy jak bracia ja też go praw-
dziwie pokochałem, on się szczerze z nami złączył, nie mam naj-
mniejszego znaku naprzeciw, a wszystkie za. Z rzeczą księgarni tak 
jest, iż wysłuchawszy cały stan interesów Aleksandra widzę, że nie 
może zerwać z Januszkiewiczem, jak chyba z wielką trudnością,  
a nawet stratą i że to byłoby nagleniem i przełamywaniem rzeczy – 
bez koniecznej potrzeby. Powiedziałem mu tedy, żeby stosunki tak 
zostały jak są, zwłaszcza że Januszkiewicz Ci powiedział, iż myśli 
porzucić księgarstwo, wtedy by było łatwo wszystko ułożyć w ten 
sposób, żeby Laskowicz (gdyby się zgodził) wziął na siebie całe 
księgarstwo, stosunki, rachunki itd., a Królikowski był mu do po-
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mocy i zajmował się drukarstwem, wydawnictwem, korektą itd. 
Tymczasem, gdyby Królikowski mógł zamieszkać razem z Zale-
skimi, wziąć do siebie Chrystusa Wobec Wieku i moją broszurę  
i zająć się wydaniem następnego dzieła akcjonariuszów, na które 
jest do 1000 franków, tylko trzeba je ściągnąć – może by też Stefan 
dał mu swoje Wieczory nowego wydania, jednym słowem ułóżcie 
Wy tam tę rzecz, jak się da ułożyć nie ruszając Jełowickiego na te-
raz, bo go nie chcę ruszyć dla rozmaitych powodów. 

 Nb. Widzę z Twego listu, żeś nie posłał egzemplarzy do Mi-
chelsona. Czyś otrzymał mój list z Aix i przyłączony do niego li-
ścik do tego księgarza. Trzeba było koniecznie posłać do Michel-
sona, to najprostsza i najkrótsza droga umieszczenia w Berlinie  
i w Krakowie, i w Galicji. Stefański dobry, ale na Poznańskie i na 
Królestwo, Jaś według tej wiadomości, że do Michelsona kołatał 
do niego z Drezna i kołacze z Berlina o egzemplarze, a Michelson 
mu przyrzeka, jak tylko dostanie. Trzeba by mój drogi zawsze po-
słać ze 100 egz. przez Renouard, a uwiadomić Stefańskiego, żeby 
już temu ostatniemu nie posyłał. 
 Jaś pisał dzisiaj do mnie datowany 26 grud.[nia] z Berlina 
Jagerstrasse 67, ale zapominam, że mi także powiedział o wypra-
wionym i do Ciebie liście. Więc masz widomości i nie będę Ci po-
wtarzał. 
 Przyłączam Ci liścik od Siostry Julii i dwa inne jej, jeden do 
Wolfa, który zapieczętuj, a drugi do ks. Parmentier. Xdza Dłuskiego 
możesz przyjąć do domu. Próbę swoją bardzo dobrze wytrzymał. 
Dał mu Pan Bóg łaskę do tego można się spodziewać, że i inne da, 
a on z nich skorzysta i nie będzie przyczyną nieporządku. Gaza był 
Karmelitą, czy też u Karmelitów. Nie przypominam sobie, żebyś 
mi co o tym mówił. Czy wiesz to i jak ta rzecz stoi? 

 Kuleszę mi przyślij przez braci, toż Günthera z biblioteki, 
którem zostawił przez zapomnienie, bo je przeznaczyłem do rzym-
skiej biblioteki (gdzie jest większa liczba dzieł Güenthera) dla 
kompletu. Stoją przy ś. Tomaszu. Przypominam chustkę Siostry 
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Julii, białą z cyfrą I. B. no1 przez braci i także Wiktora proszę, żeby 
kupił soli mocnych (angielskich) dla swojej siostry du St Sacre-
ment, która dzisiaj wstając o 4 z rana bardziej niż kiedy ich potrze-
buje. Chociaż Pan Bóg dopomaga. Toż Rohrbachera, tom następny, 
którego teraz siostra Julia bardzo czyta i uczy się jako mającego 
wchodzić do przyszłego, jeśli da Pan Bóg planu wychowania. Do-
wiedz się u O. de Ravignano względem książek rosyjskich Gaga-
ryna, czy nie można mieć ich katalogów i czy nie można w Paryżu 
wypisywać, jeśli do Rzymu nie zechcą posłać niektórych książek. 
Możesz przez liścik, zdaje mi się.  

 Niejasno napisałeś sprawę u Arcyb.[iskupa] i reklamacje 
Rządu rosyj.[skiego], o nie zrozumiałem dobrze. 

 Do Stefana już dziś nie mam czasu pisać. Pozdrów go naj-
serdeczniej, najczulej. Jak to pozory mylą – on myśli, że ja oboję-
tny względem jego powołania, a ja się lękałem wynurzać zanadto, 
żeby nie nacierać. Gdybym miał mu dać radę serdeczną, to bym mu 
powiedział porzuć wszystko, a idź dziś za Chrystusem Panem w tej 
ciaśniejszej drodze zakonu i kapłaństwa, a Bóg dopomoże! Ale, że 
zawsze trzeba dawać rady z rozumu, więc mu powiedziałem jedź 
leczyć się, a tymczasem ucz  się i schowałem radę serca. Chociaż 
rady rozumu nie zawsze są rozumne. Od Bohdana listu, myśli, wy-
kładu jej z upragnieniem czekam. Jego i Józefa najczulej także  
i najmilej pozdrawiam i do serca przyciskam, moich najdroższych 
braci. 
 Ropelewskiemu powiedz, że zapewne do niego niezadługo 
napiszę i że zawsze to samo mam w duszy dla niego. Dzięki Bogu 
wszyscyśmy zdrowi. Niechże Was Bóg sam błogosławi. Hipolita 
najuprzejmiej witam. Dłuskiemu się przypominam. Wiktora bardzo 
czule ściskam i przypominam mu mój komis [polecenie] osobny – 
na który wcale nie masz racji powstawać. Któż Ci zresztą powie-
dział, że wszystkie 4 dla mnie? Mój ty dobry, drogi Hieronimie 
Bóg z Tobą z nami. 
         W sercu Pana Jezusa Twój Piotr 
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 P. S. Już miałem trzy kazania u ś. Klaudiusza, dwa ze sta-
rych, a jedno nowe. Bywa od 50 – 80 osób. Gdybyś mógł nam ta-
kże Rohrbachera przysłać? Czyby nie można darmo dostać? Upo-
mnij się za widzeniem u ks. Guéranger o drugie tomy do rzymskiej 
biblioteki, są tylko pierwsze. Przyłączam opis szczególnego zda-
rzenia, które się stało w kościółku ś. Klaudiusza. 
 
 

65. List do Jana Koźmiana (ACRR 1447) 
 

Rzym, 9 stycz.[nia] 1844. 
 
 Kochany mój i drogi Janie, już to blisko dwa miesiące, jakem 
nie pisał do Ciebie od mojego ostatniego z Paryża. Żem nie pisał 
przez ciąg podróży, to rzecz naturalna, zaś przez grudzień cały tak 
byłem tu zatrudniony w Rzymie, że mi nie było łatwo usiąść do pi-
sania, ledwiem parę listów przez ten czas co najgwałtowniejszych 
wyprawił.  
 Najwięcej mi czasu zajęło umieszczenie Sióstr naszych. 
Dzięki Bogu już są w klasztorze de l’Adoration perpetuelle w Mon-
te Cavallo, weszły tam dla odbycia nowicjatu w całej formie na rok 
jeden, potem mają wyjść i zacząć osobną rzecz na dobre, jeżeli Pan 
Bóg zechce i pobłogosławi! Ja mam nadzieję i wielką nadzieję. 
Szczególniej tu w Rzymie Bóg widocznie błogosławi – jaka to 
wielka łaska, że ich przyjęli do tego domu z wyraźnym zamiarem 
nie wchodzenia do niego i że im tak dali sposobność nauczenia się 
tego toru zakonnego, który naturalnie niełatwo jest improwizować. 
I to od razu ten dom znaleźliśmy, nazajutrz prawie po przybyciu do 
Rzymu i wszystko się układało do końca. Niech będą dzięki Bogu 
za to i za wszystko. 
 Przez ten czas otrzymałem tu w Rzymie dwa listy od Ciebie, 
na które Ci teraz odpowiem. Zacznę od głównej rzeczy t. j. dzien-
nika. Mój drogi Janie, czyś się Ty sam dobrze zastanowił nad na-
stępstwami Twojego zobowiązania. Wiesz, że jak się do tego weź-
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miesz będziesz musiał siedzieć na jednym miejscu i niemalże nie 
ruszyć się? Wiesz co to jest dziennik i jeszcze taki o jakim myślisz, 
zapewne tygodniowy, a choćby i półmiesięczny. Wierz, że nie do-
syć jest pisać, ale wielką rzeczą jest wydawanie i wszystkie szcze-
góły wydawnictwa, które przykuwają redaktora do miejsca, chyba 
że znajdzie zastępcę, ale jakże go trudno. Mój drogi Janie, czy nie 
jest to nad siły Twoje, bo to idzie o lata całe i idzie naprawdę  
o rzecz poważną, którą raz zacząwszy nie godzi się porzucić? 
Wiem, żeś gotów poświęcić się, ale ja tego nie przyjmuję jako 
poświęcenie się, chcę żebyś z prawdziwą chęcią i ochotą wziął się 
do tego – otóż te trudności, czy nie zabijają ochoty Twojej? Czyś 
się nad tym zastanowił? To przypuściwszy powiem Ci dalej, że ja 
bardzo życzę takiego dziennika, ale – ale, a naprzód czy wystar-
czymy? To jest bardzo wielkie pytanie. Ze wszystkich pisarzy fun-
duszowych jesteś Ty jeden, Tu solus! Powiesz, że Stanisław? Ale  
o czymże on będzie pisał? Może jaki artykuł o literaturze, jaki kry-
tyczny – i to wszystko. Bo o czymże on ma pisać, kiedy sam nie 
wierzy? Przypuszcza on naukę chrześcijańską i całą jak ją Kościół 
podaje, ale tylko jako potrzebną dla społeczeństwa, jako odpowia-
dającą najlepiej jego naturze – bez wiary, bez boskości tej nauki,  
a cóż to za pisarz przeciw niedowiarkom naszym? Nie, nie może 
nim być, nawet gdyby się zdobył na co. Proszę Cię jednak nic mu  
o tym nie mów, nie pisz – on się zwierzył przede mną jako przed 
przyjacielem, nie pisałbym Ci o tym gdyby nie była potrzeba  
i choć, to co Ci piszę jest rzeczą mogącą być znajomą i powiadaną 
nie chcę jednak, żeby ode mnie wychodziła ani ta nawet. Więc na 
Ropelewskiego możesz rachować na jaki artykuł literacki. Na Boh-
dana o ile rachować możesz sam wiesz. Da Ci zapewne jaką pię-
kną, ulotną, strzępiącą fałdy promiennymi piosenkę, da Ci i drugą, 
ale to Ci zajmie 4, a najwięcej 8 stronic w dzienniku. Na Króli-
kowskiego nie rachuj, ja nigdy na niego nie rachowałem, ma on 
dosyć wprawy i pewnego talentu pisarskiego, ma dużo zdrowego 
rozsądku, ale nie ma funduszu idei – coś w polityce, ale to właśnie 
do pisma wchodzić nie może. Kozłowski wolałbym, żeby nie 
wchodził do tego pisma, chyba że chcemy z tego pisma zrobić 
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wielką kadź do fermentowania myśli, gdzie na dnie Bóg wie co 
siedzi, a powierzchnia cała pełna bąbli; będzie z tego kiedyś wino! 
Ja jeszcze dobrze nie zrozumiałem żadnego artykułu Kozłowskiego 
idzie on do dobrych rezultatów w każdym – będzie z tego wino, ale 
z jakich danych i przez jaką fermentację myśli i przez jakie bąble 
form czczych i czczości foremnych w kształcie myśli na wierzch 
się wydobywających! Właśnie mój drogi Janie trzeba, żeby ten 
dziennik był lekarstwem na ten chorowity, a czczy formalizm my-
śli, który u nas w Polsce zalęga się z nasion wiatrem pruskim przy-
niesionych – i dlatego wolałbym, żeby Kozłowski do tego nie 
wchodził.  
 Rzeczy nie ma, rzeczy nie ma w tym wszystkim, sucha forma 
zabija rzecz żyjącą i to prawdziwe nieszczęście dla naszej nauki, 
boskiej nauki Chrystianizmu, ta naleciała forma, narzucona forma 
idealizmu ludzkiego, pogańskiego, dojrzałego w Niemczech. Nie 
żeby prawda chrześcijańska nie miała swojej formy w myśli ludz-
kiej, ale nią nie jest ta, którą jej narzucają w Niemczech i którą jest 
zawsze owa stara forma heglowska, pod którą tylko nasi fryburscy 
teologowie, co Staudenmajera słuchali podszywają prawdę kato-
licką – w dobrej intencji, ale z niewiadomością, że to są dwie rze-
czy z dwóch przeciwnych końców. I cóż z tego? Forma zostaje,  
a rzecz ginie. Bo rzecz przez formę wchodzi do myśli, lecz że for-
ma heglowska nie jest właściwa rzeczy katolickiej, więc forma do 
myśli wejdzie i zostanie, ale rzecz za nią wejść nie może, bo to nie 
jej forma i ginie. Potem, co gorsza w heglizmie sama forma jest 
rzeczą (jak myśl bytem, idea wszystkim) i ten stan rzeczy nie 
widząc, przenoszą nasi teologowie do prawdy katolickiej i różnica 
między prawdą, a jej formą niknie i zostaje forma sama. Chciałbym 
bardzo poznać dzieło, jakie Kozłowski zamierza wydać. W każdym 
jednak razie rozumiem, że właśnie w tym dzienniku powinniśmy 
się bronić na gwałt od tej tendencji, a nie przypuszczać jej do się-
bie; bo nie idzie tu o dobre intencje, ale o dobre pojmowanie rze-
czy, o prawdziwe stanowisko myśli, bo z najlepszą intencją można 
przybrać takie stanowisko, z którego nas nieprzyjaciel koniecznie 
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wyprze, stanowisko zresztą w każdym razie fałszywe – widzisz 
więc na jakie pomoce rachować możesz. Prędzej jeszcze Stefan 
może wesprzeć Dziennik jakim artykułem moralnym. Co do mnie, 
to na teraz i myśleć nie ma o czym.  

 Mam zamiar, o którym Ci może w następnym liście doniosę, 
który mi cały a cały czas zajmie, na rok ten może cały. Najwięcej 
jeżeli bym mógł jaki jeden artykuł obojętny przesłać, bo z wszys-
tkimi kwestiami ważnymi jestem teraz w zawieszeniu i nic nie chcę 
szczegółowego puszczać. Jednakże, jeśli mimo to wszystko czujesz 
się na siłach spodziewasz się, że dziennik pójdzie, że się ustrzeżesz 
tych tendencji, zaczynaj. Co mnie najbardziej przywodzi do tego, 
to wzgląd na ks. Wilh.[elma] [Radziwiłła] i Generała [Chłapow-
skiego], na ich chęć. Wiele potem może się dobrego zrobić cząst-
kowo, cząstkowymi ideami, kwestiami itd. Zaczynaj tedy. Warunki 
Twoje są słuszne i dobre, zapewnienie na lat kilka i płaca za arty-
kuły. Moje uwagi są następne: żebyś się na wielkie kwestie nie 
bardzo puszczał, a nigdy ex professo [oficjalnie], żebyś się raczej 
ograniczył krytyką, rozbiorem dzieł ze wszystkich literatur, dzieł 
społecznych, historycznych, filozoficznych, literackich, a raczej 
wykładem ich treści szczególniej, jeżeli są filozoficzne, nareszcie 
zbijanie innych dzienników, jeżeli co przeciw religii napiszą, ale 
raczej per absurdum [przez niedorzeczność], aniżeli dogmatyzując, 
to jest raczej ich sprzeczność, sprzeczność ich rozumowania, zasad 
itd. (którą łatwo wydobyć na wierzch) jasno i dobitnie wystawiając 
i z solą. Inne szczegóły mające wchodzić do Dziennika sam dopeł-
nisz. Łatwo pojmujesz powód tych uwag jest ten, że aby dogmaty-
zować w zadaniach filozofii, a nawet i historii trzeba mieć system, 
a tego nie mamy, chyba że przyjmujesz system Günthera, o czym 
wiele do mówienia, bardzo wiele i wolę nie zaczynać, bo myślę, 
żeś nie poznał jeszcze Günthera. Radzę Ci go tymczasem czytać 
szczególniej jego: Vorchule zur speculativen Theologie i drugie 
Siüdmid Nordlichter auf dem Horizonte der deutschen Theologie, 
także jego Peregrin's Gastmahl, przed tamtymi. Uwagi drugiego ro-
dzaju są te, abyś nie przypuszczał formalistów, przynajmniej do-
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prawdy takich – np. Kozłowskiego, a prócz niego rozumiem, że 
takim będzie lub jest Prusinowski. Oto Janiszewski jest bardziej 
positivus – ja na niego jednego rachowałem, kiedym szukał  
w Księstwie współpracowników do tego dziennika – na niego jed-
nego i to jeszcze nie wiem, jak się uda, ale mi jego tor myślenia 
najlepiej się podobał i najłatwiejszy zdał się do poprawienia, gdyby 
co było. Idzie on za Güntherem. Potem, żeby nie ogłaszać tego za 
rzecz wspólną, ale Twoją prywatną, to jest nawet koniecznym wa-
runkiem. Nareszcie uwagi pośledniego rodzaju są te, żeby pięknie 
było drukowane, żeby nie był format tygodnika przyznam się, że 
go cierpieć nie mogę, jest taki jakiś niemiecki, najlepiej po 2 albo 3 
arkusze co dni 15 in 8o  majori, na kształt revue paryskich, przy-
zwyczają się do tego i jestem pewien, że się lepiej na końcu po-
doba, bo niezawodnie jest wygodniejszy i piękniejszy. Tyle, co do 
dziennika.  
 Czy te uwagi nie wydadzą Ci się takimi, iż przeciwią się 
rozpoczęciu tego dzieła? Czynią je niemożebnym? Najbardziej Ci 
pewno żal Kozłowskiego, może na niego najwięcej rachowałeś? 
Ależ właśnie dlatego, że on wiele pisze dziennik stałby się w końcu 
jego organem, niech będzie szczuplejszy a zdrowy, niż otyły a cho-
ry. Zresztą przyrzekam Ci, że odczytam raz jeszcze jego wszystkie 
artykuły i potem sumiennie Ci powiem, czy można go przypuścić, 
czy to nie da złej tendencji dziennikowi, to jest złej nie co do 
rezultatów, ale co do drogi. Tyle na dzisiaj. Obacz. Kozłowskiego 
nieprzytomność w dzienniku nie powinna Ci być przeszkodą  
w zdecydowaniu się. Bo z resztą ja mu się nie przeciwię absolutnie, 
tylko pod tym względem, że jest nudny, długi, niezrozumiały for-
malista, a od takich uciekać powinniśmy, a nie przywoływać do 
siebie, a potem, iż nie tylko jest nudny i niezrozumiały, ale i forma-
lista, a tym my nigdy nie będziemy. Więc nie jest nasz. Pokrótce  
o innych rzeczach.  

 O Towiańskim tyle wiem co i Ty, to jeszcze chyba, że jest  
w Szwajcarii, że Mickiewicz wykłada na swym kursie Biesiadę.  
O ich poróżnieniu dalszych szczegółów nie wiem. Towiański  
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w Rzymie bawił dni kilka, Kard. Lamb.[ruschini]96 dowiedział się, 
co za jeden i kazał jemu z całym orszakiem wyjechać we 24 go-
dzin[y]. Papieża ani nikogo innego nie widział, nawet Polaków. 
Względem książek napiszę zaraz do Aix, co to za projekt Walerego 
wydawania tłumaczeń? Rzecz akcji zabałamucona – spoczywa cała 
teraz na Tobie mógłbyś ją przenieść na Karola Królik.[owskiego] 
co do wydawania, tak iż on byłby środkiem materialnym, sam byś 
zostawał środkiem moralnym t. j. przed osobami przyczyniającymi 
się i pośpieszyć wypada. To wielki zawód. Te osoby, które pienią-
dze dały są prawdziwie zawiedzione. Dopytywała się tu o to jedna 
osoba bardzo poważna, nie wiedziałem co odpowiedzieć, już by 
powinno było dotychczas ze 3 dzieł wyjść zamiast jednego, a tu je-
szcze drugie nie zaczęte, nie pomyślane. Znieś się o to z Hiero-
nimem, czy Królik.[owski] zechce i może. Ja do Edwarda napiszę, 
żeby przysłał na ręce Hier.[onima] dla Królik.[owskiego] stan kasy 
tego dzieła i mnie także o tym zawiadomił. Czekam co dzień listów 
z Paryża z dalszymi wiadomościami o tamtych projektach o któ-
rych mi wspominasz. Napiszę Ci o tym obszerniej, jak będzie mi 
rzecz ta jaśniej znajoma.  

 Dziękuję Ci za wszystkie wiadomości, jakich mi udzielasz, 
bardzo Ci dziękuję i proszę o dawanie mi ich na przyszłość. Mnie 
się zdaje, że nie bez woli Pana Boga osobnej jesteś w Berlinie. 
Dziękuję Ci także za pamięć przed proboszczem, pokłoń mu się 
bardzo ode mnie powiedz, że jego interesu, jakem był w Paryżu nie 
udało mi się zrobić i że mi żal tego. Niech mi daruje.  

 Czemu nie przychodzi do mnie Twój artykuł w Przeglądzie 
Goerresa? Jeszcze co do akcji. Oto tak myślę, żeby akcje zamienić 
na ofiary, zdaje mi się nawet, że te akcje są prawie ofiarami, żeby 
nie wchodzić w obowiązek względem akcjonariuszy zanadto 
wielki. A potem koniecznie dalej wydawać. Dobrze byłoby napisać 
małe zdanie sprawy takie litografowane, jak był prospekt przepra-
__________ 
96  LUIGI LAMBRUSCHINI, kardynał, sekretarz stanu do spraw zagranicznych. 
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szając za opóźnienie, zapewniając na przyszłość i o tym zrozumie-
niu tych akcji jako ofiar. Napiszę o tym do Edwarda i Hier.[onima],  
a Ty przygotuj projekt do tego zdania sprawy i prześlij im go do 
Paryża. Czyby nie można to nazwisko akcji skasować, a dać inne? 
Napisz mi o tym. Tak ma się rozumieć, co Jełow.[icki] o tym pisał. 
  Żegnam Cię najczulej i najserdeczniej. Pozdrów ode mnie 
Krzyżan.[owskiego], Stasia Pl., Prusinowskiego z jego towarz.[y-
szem], Nowakowskiego etc. Wilh. i Bogus. Najuprzejmiej kłaniam 
[się] i mój szacunek oświadczam. 

Twój Piotr 
 
 

66. List do O. Edwarda Duńskiego CR (ACRR 1306) 
 

Rzym, 10 stycz.[nia] 1844. 
 
 Mój drogi Edwardzie, otrzymałem przedwczoraj list od Koź-
miana z Berlina w którym mi donosi, że Walery zgłosił się do 
Chłapowskiego udzielając mu projektu swego drukowania tłuma-
czeń rozmaitych. Nie mam wyobrażenia o tym projekcie, myśl na 
pierwszy rzut oka niedobra, bo rozdrabniają się przedsięwzięcia  
i takim rozstrzałem prac nie można nic poważnego przedsięwziąć  
i zyskać zaufania. Ja myślę teraz bronić zaczętej już rzeczy wydaw-
nictwa owego pierwszego przez akcje, mnie się zdaje, że to wypada 
uczynić, a naprzód dlatego, że dane jest słowo, że te osoby, które 
kupiły akcje spodziewają się potem, że wpłynęły pieniądze i wpły-
wają za sprzedawanie Chrystusa Wobec Wieku, które trzeba na cel 
przeznaczony obrócić. Rozumiem tedy, że tak rzecz wypada uło-
żyć, aby Koźmian zdał wydawanie na Karola Król.[ikowskiego]  
i żeby ten już tą rzeczą czynnie się zajmował pod dyrekcją brata 
Hieronima.  

 Prześlij więc na ręce Hieronima stan kasy tego przedsięwzię-
cia, spytaj czy Karol jest gotów, czy może i czy chce. Brat tedy Ka-
rol byłby środkiem materialnym tego przedsięwzięcia, to jest cho-
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dziłby koło wydawania, a Koźmian zostałby środkiem moralnym, 
t.j. reprezentantem przed osobami przyczyniającymi się. Chciał-
bym potem zamienić akcje na ofiary – akcje zobowiązują wzglę-
dem akcjonariuszy do restytucji, zły to sposób, francuski, kupiecki, 
co ty o tym myślisz? W takim razie trzeba by napisać pewien ro-
dzaj sprawozdania, podobny do Prospektu owego litografowanego 
pierwszego, w którym by się przeprosiło za opóźnienie, zapewniło 
na przyszłość i powiedziało się, że się te akcje uważa za ofiary, 
które zobowiązują do pewnej możebnej restytucji, np. do każdego 
dzieła, jakie będzie wychodziło, ale nie do całkowitej, choćby na-
wet w dziełach, bo nuż na 3cie funduszu nie stanie, a dwoma ani 10 
[cioma] dziełami nie zapłacisz temu, który wziął np. akcji za 500 
albo za 1000 zł. Pisałem o tym do Koźmiana – ale do Hieronima, to 
już Ciebie proszę, żebyś podyktował to wszystko Waleremu, bom 
przedwczoraj pisał do niego i tego nie napisałem, a tak będzie miał 
i prędzej i pewniej tę rzecz, niż gdybym ja sam mu pisał. Mnie zaś 
przyślij także mój drogi Edwardzie krótki wykaz stanu kasy tego 
przedsięwzięcia w jednym wierszu.  
 Teraz mój najdroższy Edwardzie, co to jest to wydawanie 
tłumaczeń projektowane przez kochanego Walerego? Zawiadom 
mnie o tym szczegółowo, proszę Cię. Kochany Walery!! Drogi 
Walery! Napisałem Ci o nim w przeszłym liście. Ja go kocham 
prawdziwie i tylko tego mi żal, że mu nic uczynić nie mogę, a on 
sobie niech o mnie myśli, co chce – wola Boża! – zacząłem dziś do 
niego osobny list pisać, ale już czasu nie będę miał dokończyć, 
oświadcz mu tylko najczulsze zapewnienia mojej przyjaźni, po-
wiedz mu ze swej strony, jeżeli Ci się zdawać będzie, że się myli  
w swoim sądzie, a zresztą na to bijże, tu nie chodzi ani o mnie ani  
o niego, jak z drugiej strony, ani o niego ani o Zaleskich, ale o wi-
dzenie rzeczy, jak są przed Bogiem i o dzieło Boże. Ja Ci mój 
Edwardzie powiem szczerze między nami, że w Zaleskim widzę 
ducha Bożego, a w Walerym jeszcze nie widzę go – sam Bóg wie 
to lepiej, ale mnie tak rzeczy się przedstawiają i dlatego treść 
wszystkiego, co Waleremu powiedziałem jest ta, że jego myśli być 
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może, że nie są z miłości własnej, ale że są od Boga – wszakże 
rzecz jest niewiadoma i trzeba czekać rozjaśnienia woli Bożej.  
I przy tym stoję. 
 Nie pisałem Ci o jednej ważnej rzeczy, która mnie teraz zaj-
muje, bo byłeś chory i myślałem cały o Twojej chorobie wszakże 
jeszcze czas. Oto myślę mój drogi Edwardzie, wstąpić na kilka 
miesięcy, może na rok cały do nowicjatu Misjonarzy, żeby nauczyć 
się, jeśli da Pan Bóg przygotować i ułożyć nowicjat między nami. 
Inaczej zdaje mi się tej rzeczy uczynić nie można. Trzeba koniecz-
nie ją przygotować i długo, porządnie z wiadomością rzeczy. Pisa-
łem w tym względzie do Paryża do Generała Misjonarzy o pozwo-
lenie i do Hieronima, czekam lada dzień odpowiedzi, ale wejść nie 
myślę, aż w pierwszych dniach lutego – masz więc jeszcze czas 
odpisać i udzielić im Twego zdania.  

 Otrzymałem Twój list przed kilkoma dniami – jużem Ci 
napisał, żebyś przyjeżdżał do Rzymu, teraz posyłam Ci żądane 
pieniądze nawet trochę więcej, około 170 fr. tylko sumy dobrze nie 
wiem, bo Jełowicki odnosząc na pocztę weźmie weksel u Juliena 
do Marsylii i włoży do tego listu. List Twój siostry Julii doszedł, 
kazała Cię bardzo czule pozdrowić, ale odpowiedzi żadnej nie dała. 
 Nb. List mój ostatni, posłany był przez ambasadę francuską 
nie wiem dlaczegoś zapłacił, chyba że do Paryża posłali stąd.  
 Jełowicki interesów swoich z  Januszkiewiczem w tej chwili 
zrywać nie może, pisałem o tym do Paryża. Ty tylko dodaj tę rzecz 
akcji. Bardzo jestem z niego kontent, bo widocznie zdaje się przez 
Pana Boga powołany i przysłany i szczerze się z nami połączył, 
dzięki Bogu za wszystko. 

                   [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 
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67. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 443) 
 

Rzym, 18 stycznia 1844. 
 
 O kochany i drogi mój Hieronimie, otrzymałem przecie od-
powiedź tak długo oczekiwaną, bom jej od tygodnia już co dzień 
wyglądał. Pan Bóg tedy nie chce, jak się zdaje tej drogi, a więc 
wskaże inną, da światło, da moc – mam wielką nadzieję i bezpie-
czeństwo w Panu Bogu.  
 Co mi piszesz o wyrobieniu z siebie zdolności i mocy potrze-
bnej wiem ja to dobrze – to jest, że Pan Bóg daje pewnym indywi-
duom taką łaskę, taką zdolność, stosownie do powołania, jakie On 
im daje, mówię On, a nie oni sami sobie i że to powinno znaleźć się 
w tym indywiduum, inaczej wszystkie zewnętrzne środki, sposoby, 
zaradzania, dosztukowywania nic nie pomogą – wiem to bardzo 
dobrze. I rozumiem, mam dobrą w Bogu nadzieję, otuchę i bezpie-
czeństwo, że mnie Pan Bóg do tego powołał i widzę, że mi daje do 
tego łaski, tylko żem je marnował, żem z nich nie korzystał, Bóg 
jednak dobry wszystko darował i dzisiaj widzę więcej niż kiedy, że 
darował i że chce, to jest zdaje się chcieć tego dzieła i że powołuje 
do tego i daje łaski, Bogu za to dzięki. Ale chciałem dopomóc temu 
dziełu Bożemu. Bóg dobry da, że to w inny sposób uczynię. Już mi 
tę wielką dał łaskę, że wszedłem w zupełny porządek, chociaż to 
bardziej fizyczna łaska alić wiadomo, jak wpływa na porządek mo-
ralny.  

 Wstaję tedy o 43/4 razem z innymi, dawniej to mi się zdawać 
już zaczęło prawdziwym niepodobieństwem, ale tak mi się to nagle 
łatwym zrobiło, że mi się to zdaje prawdziwą łaską, mam mszę 
pierwszą o 61/4 konwentualną dla braci – jestem zawsze na obia-
dach i widzeniach i rekreacjach, odbywam dwie godziny medytacji 
na dzień, z rana przed mszą i wieczorem, jedyna rzecz, która mnie 
czyni silnym duchownie – słowem drogi Hieronimie, są to praw-
dziwe łaski, za które nie umiem dosyć podziękować Panu Bogu, 
jestem mu wdzięczny całą miłością mojej duszy. I Ty mój drogi 
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bracie, podziękuj mu szczerze i proś o wytrwanie, o postęp coraz 
większy dla tego, który jest prawdziwym Twoim bratem i który 
takim zawsze będzie tu na ziemi, abyśmy byli tam razem jedno  
w Niebie, w miłości i posiadaniu Pana Naszego. Szczególniej rad  
z tego jestem, z tego że mi się do modlitwy przyjść udało, bo to 
grunt, a szczególniej dla Przełożonego, jeśli chce rządzić według 
Ducha Bożego. 
 Przyjechali tedy nasi bracia 14go w niedzielę wieczorem:  
z dwóch dawniejszych zawsze kontent jestem, a teraz jeszcze wię-
cej z Ambrożewskiego. Ale z Tarnowskiego przyznam Ci się nie 
bardzo i nawet pierwsze wrażenie było, jakeś mógł go tak od razu 
przysłać? Kazałem mu sobie opowiedzieć całe swe życie w sposób 
naturalnie jak najprzyjaźniejszy – przejrzałem jego papiery, czy żeś 
się nie spostrzegł na jego ogromnej próżności? Tożem ją widział 
pierwszego wieczora po trzeciej odpowiedzi. A to choroba. Wsza-
kże, jak się z nim więcej rozmówiłem, więcej przestałem Ci zarzu-
ty czynić, bo jest nadzieja, ale ja bym go był nie przysyłał jeszcze. 
Zawsze owo zastrzeżenie reguły: Cautus sit in admittendo et parius 
Superior [Przełożony niech ostrożnie i na równi traktuje wszystkich 
w dopuszczeniu (np. do święceń)]. Trzeba, aby była mocna nadzie-
ja, że się przerobi i stanie jedno z nami w Panu, duszą i sercem. 
Próżność jest to wielka przeszkoda, mamy świadków Aleksandra 
Krasnosielskiego (który nb. jest tu w Rzymie) itd. itd. szczególniej, 
gdzie nie ma życia wewnętrznego wiary, a w Tarnowskim go nie 
ma, ledwie się zaczyna. Może też Pan Bóg da i z niego pociechę. 
Widzę, żeś w tej rzeczy w sądzie pośpieszył, bo w pierwszym  
o nim doniesieniu bardzoś go chwalił, dałeś się uwieść jego próż-
ności, która podrukowała o sobie bajki (boć po włosku nie umie,  
a nie wiem jak po hiszpańsku) i wiele o sobie gada. Wszakże mam 
nadzieję po rozmowie z nim, że mimo swej próżności da się pro-
wadzić.  

 Otrzymałem przez braci egzemplarze owych Litanii Stefana. 
Stefan tak roztropny, tak oględny we wszystkim, popełnił znaczną 
nieroztropność. Pierwszy raz wydrukował nazwisko Braci Zmar-
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twychwstania i to z naszej strony, bo nie jest nieprzyjaciel, ale 
przyjaciel i taki jeszcze, że już prawie jedno z nami, nie jest to 
przeciwko nam, ale na naszą korzyść. Dobrze przynajmniej zrobił, 
że położył znak swego autorstwa na tytule, można się tłumaczyć  
w każdym razie, że nie my, ale jak się wytłumaczyć przed sumie-
niem i przed Bogiem, kiedyś ty mój drogi Hieronimie rękę swą 
przyłożył, dał aprobację, przyczynił się do rozszerzenia? Nie po-
zwoliła nam widzieć jasno w tej rzeczy chęć usprawiedliwienia się 
przed publicznością, żeśmy nie Jezuici tylko co widzieliście i ko-
chany najdroższy Stefan tylko to widział w miłości swej dla nas. 
Aleście nie widzieli w tym tego, że się ogłaszamy, występujemy  
i tytuły swoje kładzie, my, św. Klaudiusza i Honoré-Chevalier?  

 Że to niedobrze przed Bogiem, choćby najskrytsze upodoba-
nie w sobie i pochwalenie się – niech nas Bóg broni, nas samych od 
ogłoszenia się i występowania jakiegokolwiek. Pan Bóg nas sam 
ogłosi w swoim czasie, jeśli się Mu podoba. Im kto bliżej nas, tym 
bardziej to powinno być jego interesem; nie występować, nie ogła-
szać się. A tylko pracować jak najwięcej dla Pana Boga we wszel-
kim ukryciu, z prawdziwym pragnieniem tego – to powinniśmy – 
przyjmując głośność jako konieczność, tam gdzie inaczej pracować 
nie można. A potem jest i wzgląd ludzki, o który nam chodzić nie 
powinno, ale że Wami wzgląd ludzki kierował, więc na wzgląd, 
wzgląd przychodzi. Tym względem jest sąd ludzi patrzących na 
rzeczy według wiary, a szczególniej sąd zwierzchności kościelnej, 
tu w Rzymie i cała kwestia naszej aprobacji, która i dla tego sądu 
raz utworzonego może być wstrzymana i z drugiej strony przeszko-
dzona przez rząd rosyjski, tym mocniej podniecony, tym bardziej 
obudzony im publiczniej będziemy mu dawali znać nasze istnienie 
i częściej je przypominać. Kiedy się inaczej może by nasza apro-
bacja dała z cicha otrzymać. Ten wzgląd podwójny zdaje mi się jest 
ważny i przynajmniej wyrównywa [dorównuje] Waszemu, bo jeśli 
Wasz chce uprzątnąć jedną z przeszkód do pracy i wpływa w tera-
źniejszości, to tu idzie o zapewnienie jej na całą przyszłość. Na to 
wszystko zdaje mi się nie ma żadnej odpowiedzi i dlatego proszę 
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Ciebie nawet w imieniu winnego posłuszeństwa, abyś o ile możesz 
wstrzymał rozszerzanie tych litanii i prosił Stefana, jak najgoręcej 
ode mnie o zupełne wstrzymanie. Nawet przykro mi, żeś mi o tym 
wprzódy nie pisał, jakoś nie spostrzegłeś ważności tej rzeczy. Wi-
dzisz mój drogi Hieronimie ja nie chcę krępować Twego działania  
i dlatego dałem Ci w Panu niemal zupełną wolność, bo też i słu-
sznie nie można wszystkiego przewidzieć, są rzeczy nagłe, a potem 
Pan Jezus dał nam między sobą zupełną ufność, ależ trzeba żebyś 
czuł potrzebę odnoszenia się w rzeczach ważniejszych, a mniej na-
głych, jaką ta była. Bo widzę, żeś ani pomyślał o tym.  

 Kończę teraz ten list na tym, bo kurier odchodzi, napiszę ty-
mi dniami obszerniej, czyli raczej dokończę. Ventury o pasji nie 
wyszło. Wszystkim a wszystkim kłaniaj, daję Ci polecenie in globo 
[ogólne]. Do aprobacji o której mówiłem dodaję, że przedstawię 
naszą rzecz i regułkę Kard. Patrizemu. Mówiłem o tym z Genera-
łem Jezuitów. Pisz do mnie jak najczęściej. Za wszystko Bogu 
dziękuję. Niech Cię ma w swej opiece o mój kochany drogi Hiero-
nimie, nie ustawaj w confortare confortare [umacnianiu]. Braci naj-
czulej pozdrawiam, do Stefana, Stanisława, Wiktora osobno napi-
szę.Twój zawsze w Panu Jezusie 
                   Piotr 

 Siostrze Julii dopiero dziś Twój list oddałem mieliśmy mało 
czasu, a dużo do mówienia z bieżącach rzeczy, więc Tobie mi ka-
zała powiedzieć. Dzięki Bogu, wszystko da Pan Bóg na Jego chwa-
łę się obróci i wyjdzie. 
 
 

68. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 423) 
 

Rzym, 8 lutego 1844. 
Mój drogi Hieronimie, wczoraj wieczorem dopiero otrzyma-

łem pakiet Twój datowany z 23 stycznia. Odpowiadam więc razem 
i na koniec dawnego i na ten nowy list Twój. Zostało mi szczegól-
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niej na to jeszcze dać Ci odpowiedź, jak się masz obrócić z Twoimi 
kazaniami. Długo o tym myślałem i zdaje mi się najlepsza, żeby po 
Wielkiej Nocy zawiesić i za to obrócić na zakłady. Rozumiem, że 
to najwięcej pożyteczne będzie dla chwały Bożej, najwięcej z tego 
korzyści dla dusz. A i potem w Paryżu jak się na nowo wystąpi  
z Adwentem może świeższy skutek sprawi to wystąpienie.  

Co do przysłania br. Karola, to na teraźniejszą chwilę nie 
można go jeszcze stąd odrywać. Bez niego doprawdy zakrystia iść 
nie może, chyba że Maciej włoży się, ale na to trzeba nieco czasu. 
Zobaczymy po przyjeździe br. Edwarda, dopiero wtedy będzie się 
można pomiarkować.  

Z tym projektem „domu przytułku i pracy” nie wiem jak pój-
dzie, wyobrażam sobie mniej więcej tę rzecz, chociaż jej nie roz-
winąłeś. Napisz o tym obszerniej. Zawsze najtrudniejsza będzie 
subordynacja i czy się da wprowadzić? Napisz mi i rozwiń myśl  
i podstawę tej rzeczy. Ja z mojej strony dziś zimniej na rzeczy pa-
trząc i jaśniej, widzę że najpożyteczniejszą, najpotrzebniejszą i naj-
łatwiejszą rzeczą jest szkółka, że nam koniecznie trzeba myśleć  
o szkółce, koniecznie, koniecznie, zdaje mi się, że jej Pan Bóg po-
błogosławi i że się zmieni na szkołę – z której by wychodzili chrze-
ścijanie i niezbite [pewne] powołania kapłańskie. Gwałtem dziś po-
trzeba takiej szkoły i myślę, że to jest jedna z głównych części 
posłannictwa naszego do Pana Boga, jeżeli to Pan Bóg nas zebrał  
i posyła jak mam tego nadzieję. 

Dla Władysława o dimissoria [polecenie do święceń wyż-
szych] natychmiast się postaram, jutro albo pojutrze podam prośbę. 

Z Dłuskim zrób jak będziesz widział. Nie chciałbym jednak, 
żebyś go zupełnie oddalał dla pożytku jego duszy. Najlepiej, żeby 
tak został poza domem przy domie. 

Z Sidorowicza rozumiem, że jest zawsze pożytek dla domu, 
chociaż maruda. Trzymaj go w porządku łagodnie, mocno łagod-
nie. Bądź mu Ojcem, jest w nim dobre tworzywo. Tarnowskiego co 
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dzień Ci wyrzucam, żeś za wcześnie przysłał. Nie trzeba nigdy na 
to uważać, że wygodniej, taniej itd. podróż odbędzie. Chociaż roz-
mówiłem się z nim i lepiej teraz daleko i w bardzo prostym jeste-
śmy stosunku, który za łaską Bożą zda mi się, że zakończy zupeł-
nym jego przystaniem do nas wszakże zanadto surowy i nieobro-
biony i mogło się było inaczej skończyć i zanosiło się na to,  
a wtenczas dopiero podwójny koszt przysyłania i odsyłania bez ża-
dnej korzyści. 

To samo co do Orłowskiego. Jak tylko mi Edward napisał  
o Twoim zamiarze zaraz do niego odpisałem (1go t. m. ), żeby tu go 
nie przysyłał, ale posłał do Paryża na kilka miesięcy. To konieczna. 
Mój drogi Hieronimie, prócz innych zwykłych ostrożności wzglę-
dem wszelkich nowicjuszów i dla każdego Zgromadzenia, nam 
brać wypada szczególne, bo nasi nowicjusze powinni mieć szcze-
gólne powołanie. Jeszcze to dla nas niekorzystne położenie, że 
każdy brat emigrant chcący być księdzem niemalże nie widzi in-
nego sposobu na to, jak wejście do nas. To może nam naprowadzić 
wiele fałszywych powołań. I trzeba się mieć w tym względzie 
także na ostrożności. Orłowski jeszcze nie był u spowiedzi, jak mi 
pisze Edward. Drogi, drogi Hieronimie, trzeba te rzeczy brać serio, 
bardzo serio. Człowiek, który jeszcze nie był u spowiedzi, który nie 
zna dobrze religii, obowiązków prostych chrześcijańskich, tym 
mniej kapłańskich i zakonnych, nie może serio myśleć o powoła-
niu. Bierzmy przykład z siebie samych. Jak naprzód nawróciliśmy 
się, potem nauczyliśmy, nareszcie powołani zostaliśmy. Tym mniej 
można takiego człowieka wprost do Rzymu posyłać. A potem trze-
ba się wprzódy przekonać, czy nie ma w sobie przeszkód do życia 
zakonnego.  

Dla większej jasności powtórzę Ci tu, co do Edwarda w tym 
względzie napisałem. Naprzód ogólna cecha powołania, którą mieć 
przed oczyma zawsze, czy z wiary dla Boga? Powołanie jest to 
chęć, wola takiego życia, ale z wiary dla Boga. Przeszkodą powo-
łaniu jest naprzód brak takiej woli – obecność innych powodów, 
które jeżeli przeważają, przeszkoda jest stanowcza. Potem natu-
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ralne w charakterze, 1/ charakter naturalny zanadto, cały w sympa-
tiach i antypatiach, nie umiejący je zwyciężać i nie myślący nawet 
o tym, cały idący za zmysłami, cały zewnętrzny, lubiący wygody 
itd., a tym samym niezdolny poświęcenia się, wyrzeczenia się, 
umartwienia, a następnie porządku i 2/ charakter skryty, zamknięty 
w sobie, ponury, cały zwrócony na siebie samego, niezdolny wyla-
nia się, otwartości, następnie nie mogący być rządzonym, nie-
zdolny też miłości. Owa sławna bete noire [jej antypatia] Siostry 
Julii: charakter melancholiczny. Pierwszy miał Mejerowicz, drugi 
Turowski, których Pan Bóg przysłał nam zapewne dla naszej nauki. 
To są rzeczywiste przeszkody do życia zakonnego, a szczególniej 
dla nas.  

Mój drogi Hieronimie – ja się wcale nie troszczę o wzrost ze-
wnętrzny, byleśmy tylko wewnątrz rośli i wszyscy, ilu nas jest zo-
stali świętymi. Więcej zrobimy i dla siebie i dla innych. A jeśli nas 
Pan Bóg chce rozmnożyć, to nam przyśle według serca Swego. 
Nasza tylko w tym praca przy Jego pomocy, abyśmy rozpoznali 
tych co On przysyła, od tych których diabeł przyśle. Bo diabeł 
przyśle, jeżeli to dzieło Boże, przyśle niezawodnie „wyszedł zły 
człowiek siać kąkol między pszenicę”, jeżeli jak powiadam, jeżeli  
z łaski Bożej jesteśmy pszenicą. Ale ponieważ siejemy przez sito 
niechże będzie dobre, ponieważ otaczamy nasze pole płotem nie-
chże będzie kolczasty i nieprzystępny. Strzeżmy się nieznajomego 
ziarna, by snać z niego nie urodził się kąkol. Drogi mój Hieroni-
mie, to jedno tylko przyjmujemy na rolę naszą o czym prawdziwie 
jest nadzieja, że się doprawdy stanie z nami jednym sercem i duszą 
jedną. Oto nasze prawidło. Dla Pana Boga! 

Co do Eugeniusza ja zawsze wątpię i bardzo wątpię o jego 
powołaniu. Mówiłem Ci o tym i zdania nie zmieniłem. Należy on 
do pierwszego z tych dwóch charakterów. Ileż to zmian potrzeba  
w nim! Wtedy dopiero można by się zdecydować, gdyby on sam 
widział zło swoje, wszedł w to i jął się pługa – przedtem musiałby 
więcej wejść w poznanie i wypełnianie religii i poznanie, co jest 
ksiądz i co jest zakonnik! Dopiero gdyby były pewne tego dowody 
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można by się zdecydować. 
Nic złego, że nadzieja na Niezabitowskiego spełzła, ja jej nie 

miałem, a cieszę się z jego korzyści duchownej. Pozdrów go naj-
szczerzej ode mnie. 

Gdyby Ropelewski nawrócił się, pojął by wszystko natych-
miast. Z tym by nie było żadnej trudności – mój Boże, jakże się ja 
za niego modlę i jak jego duszę mam w mojej duszy, tego czło-
wieka prawdziwie kocham, powiedz mu to mój Hieronimie i niech 
mi wybaczy, że nie pisałem do [niego] jeszcze, za jego kilka wyra-
zów czule mu dziękuję. Niech się modli, proszę go o to. 

Mycielskiemu bardzo i bardzo podziękuj za pomoc jaką po-
słał mojej siostrze. Przysłałeś mi list od niej. Powiedz mu, że tego 
dowodu przyjaźni niezasłużonej nigdy nie zapomnę i że zobowią-
zał mnie na zawsze. 

Nie wiem, jak będzie tego roku z funduszami. Przewiduję 
czas próby – za wszystko dzięki Panu Bogu! Chciałbyś od nas pie-
niędzy wiesz, że całego skarbu u Xżnej Borghese mamy 150 skud. 
t. j. około 800 fr? wszystkiego? Chyba, że jeszcze od niej przyjdzie 
na ten rok 500 fr. t.j. 100 sk. Oto wszystko. Zastałem kasę zupełnie 
wyczerpaną, już było z kilkadziesiąt sk.[udów] długu, u ks[ięż]nej 
Borgh.[ese] prócz tego owe msze [święte] Giobertego, które teraz 
sami odmawiamy i 150 fr. Cezarego do rozdania z powodu ślubu. 
Nie było z czego żyć, musiałem w grudniu jeszcze pożyczyć 70 sk. 
od ks.[iężnej] Borgh.[ese], tak że kiedy przyszły owe 500 sk. Chłap 
[owskiego], to trzeba było ze 180 sk. długu zapłacić. Pożyczyć 60 
sk.[udów] siostrom na wejście (na przyszłość Pan Bóg im przysłał 
z kraju, ale jeszcze oddać nie mogą) z reszty żyliśmy dotychczas  
i musieliśmy opędzić rozmaite wydatki z powodu przyjazdu 
nowych braci, nowe łóżka itd. itd. Jednym słowem, że jeśli Pan 
Bóg skąd nie przyśle, to nic Wam posłać nie możemy, bo jest jak 
mówię gotówki u ks.[iężnej] B.[orghese] 800 fr., które niezadługo 
znowu naruszyć trzeba. 
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Co do odpowiedzi Towiańczykom pozwól mi się nad tym za-
stanowić, a szczególnie pomodlić się. Gdyby trzeba było napiszę 
Ci w tej rzeczy przed Kurierem na pocztę. Tylko nic nie poczynaj 
beze mnie, co do pisania. Muszę się zastanowić, czy nie lepiej by 
było, żebym ja to napisał. W każdym razie przyślij mi cały, a cały 
kurs Mickiewicza, bo w jego filozofii leży wszystko. Być bardzo 
może, że już potrzeba pisać, ale czuję jak potrzeba łagodnie i po-
ważnie, chociaż razem z wszelką jasnością i mocą, mocą. Prawdy. 
Dlatego Twój 2/ punkt: głupia niestosowny mi się zdaje, chociaż 
wiem, jak to rozumiesz. Ja mam już przedmowę napisaną i cały 
plan ułożony i rozumiem, że trzeba do gruntu całą rzecz wyświecić 
– inaczej nie zaspokoi, a rozdrażni. Ale się muszę nad tym zastano-
wić. Wiem, że się lękasz, abym zaczął, a nie skończył. Za łaską 
Bożą dziś lepiej ułożyłem się z czasem, ze wszystkim daleko regu-
larniej i owszem mam za co podziękować Panu Bogu. Nim mi od-
piszesz spodziewam się, że przedmowa do Chwaliboga będzie 
skończona, a może i owe modlitwy za Polskę.  

Domowy porządek powierzyłem Józefowi, chociaż i sam 
czynnie wglądam i jakoś dzięki Bogu idzie coraz lepiej, coraz ci-
szej, coraz porządniej Pan Bóg będzie błogosławił! 

Muszę odłożyć do przyszłego listu nasze stanowisko wzglę-
dem Jezuitów, które się wikła, jak to trzeba było przewidzieć – 
dzięki Bogu, że bez żadnej przyczyny z naszej strony, po prostu 
nasz wzrost dał im do myślenia itd. itd. Jednym słowem, teraz 
przychodzą dla nas czasy doświadczenia, teraz przejdziemy przez 
ogień i pokaże się, czy nas Pan Bóg chce. Ja z tego kontent jestem  
i pełen ufności w Panu Bogu przy własnym zawstydzeniu i upo-
korzeniu. Ma z tym związek pod innym wszakże względem pro-
pozycja Generała Misjonarzy, o której szeroko pisze ks. Marian do 
Aleksandra, żebyśmy do nich przeszli szeroko i czule – jemu się 
zdaje, że to wola Boża, a Generał przystaje na wszelkie modyfika-
cje i osobne istnienie, byleby w połączeniu (podobne koncesje dały 
się słyszeć tu nam ze strony Jezuitów), tylko o tym cicho. Napiszę 
da Pan Bóg obszerniej. Ale już czas, czas kończyć – zawsze przez 
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ambasadę posyłamy, jeżeli inaczej dostajecie, to że się spóźnił albo 
zapomniał le cacheteur i chcąc poprawić rzucił na pocztę, ale tego 
niekiedy raz na rok uniknąć nie można.  

Wszyscyśmy dzięki Bogu zdrowi, Panna Marianna Szym.[a-
nowska] niemal śmiertelnie chora, biedna matka! módlcie się. Po-
zdrów wszystkich a wszystkich, Stefana – napiszę do niego. Boh-
dana i Józefa i których jeszcze nie pozdrowiłem – Wiktor niech do 
mnie pisze. 

Pan Jezus z Tobą mój drogi, najdroższy Hieronimie. Hipolita 
najpiękniej mi uściskaj, drogiego kochanego Hipolita, którego bar-
dzo kocham. Pani Łusk. i Gutak. pisali z Wiednia bardzo mile  
o nim. Twój zawsze w Panu Jezusie. 

Piotr 
List Aleks.[adra] do Eust.[achego] zapieczętuj. 
 
 

69. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 424) 
 

Rzym, 9 lutego 1844. 
 

  Mój drogi Hieronimie, już zapewne otrzymałeś przed tym list 
mój wczorajszy. Tam zaczepiłem stronę Towiańczyków, której nie 
dokończyłem. Zdaje mi się tedy, że już czas i trzeba wystąpić – 
żeśmy już dosyć milczeli. Rozmyśliłem się i nad tym, czy mnie, 
czy Tobie pisać. Można to pogodzić i nie zaszkodzi, że obaj napi-
szemy, Ty naprzód i krócej, ja potem i więcej, a przed nami niech 
Stefan zacznie po dziennikarsku. Im więcej, tym lepiej. Bo już 
kiedy zacząć, to zacząć naprawdę. Niech nas tylko Bóg w tym 
strzeże wszelkiej próżności, wszelkiego szukania siebie i własnej 
chwały, niech nam prawdziwie Jego prawda, Jego tylko chwała 
będzie przed oczyma. Trzeba się nam tu bardzo oczyścić z intencji. 
Bo tak do tej, jak i do każdej innej polemiki przywiązuje się pewne 
złe usposobienie duszy, od którego niech nas Bóg strzeże jak naj-



 

 192

bardziej. Zresztą zdaje mi się, że tak lepiej będzie, kiedy ciąg pe-
wny wojowania ułoży się. A więc w Imię Boże! A pamiętać, że to 
byli bracia i że mogą być bracia. 
  Teraz co do Misjonarzy. Jak mówiłem ks. Marian długi list 
napisał. Generał chciałby nas mieć w swoim zakonie, czyli towa-
rzystwie. Ofiaruje nam osobną pozycję byle tylko w duchu Zgro-
madzenia i jego reguły, dla Polski z pozwoleniem wszelkich mody-
fikacji, reformą itd. z poddaniem nawet tego, co jest w Polsce nam. 
Doprawdy, że w tym wielka z jego strony miłość, zaufanie itd. 
Gdybyśmy byli woluntariuszami, była by to rzecz arcykorzystna.  

 Teraz cała kwestia do tego się sprowadza, czy nasza gro-
madka było to dzieło Boże, które Bóg zawiązał, dał mu łaski szcze-
gólne, szczególnego ducha, z szczególnymi widokami swymi dla 
nas na przyszłość, czy też nie było tego wszystkiego i byliśmy tyl-
ko tymczasowym Zgromadzeniem ludzi bez tego wszystkiego. Ja 
mam mocną w Bogu nadzieję, że pierwsze, nie wypowiedziana 
ufność w Bogu, że tak. Widzę jaśniej niż kiedy sposób naszego 
działania i tego ducha szczególnego, co do umysłu i co do duszy. 
Nie spieszę się, wcale mi nie spieszno – gdybym dziś umarł wszy-
stko mi jedno, ale mam tę w Bogu nadzieję, że się on rozwinie  
i przyjdzie powoli, jak wszystkie rzeczy Boże do swej pełni. To się 
przeciwi wszelkiemu takiemu łączeniu się z rzeczą, z zakonem 
istniejącym. To chciałbym, żebyś wystawił ksu Marianowi, który  
z głębokim przekonaniem pisał i z wielką życzliwością – sam mu 
potrafisz wyłożyć powody, sama kwestia wychowania jest niepo-
dobna do przeniesienia w ciele egzystującym, a potem tyle i tyle 
innych różnic – na jego zarzut: na co rzecz nowa, kiedy jest stara, 
jest prosta odpowiedź, że Kościół Boży jest płodny, że się w nim 
zawsze rzeczy nowe rodziły na gruncie starym, to rzecz jasna jak 
słońce – na drugi zarzut, że tamta reguła, zakon jest dzieło świę-
tego, jeszcze prostsza odpowiedź, że zakon jest dzieło Boże – tak 
doprawdy nie świętego, ale Boże, myli się kto mówi, że świętego. 
Niechby Marian [Kamocki] najdroższy oświadczył także Genera-
łowi naszą prawdziwą wdzięczność i szacunek, i miłość dla ks. ks. 
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Misjonarzy, i dla jego w szczególności dobroci dla nas, itd. Moje 
zgłoszenie się o ów nowicjat niech weźmie za dowód największego 
szacunku i przyjaźni dla tego Zgromadzenia. 
 W tym tylko omyłka zaszła, że (jak to Marian pisze) Generał 
rozumiał, że ja chciałem wejść dla wzięcia ducha Zgromadzenia – 
nigdy tego nie myślałem, ale dla nauczenia się praktyk nowicjatu, 
to jest dla ich widzenia, radzenia się Przełożonego i mienia czasu, 
do ułożenia tym samym tej rzeczy. Te trzy rzeczy wyraziłem w li-
ście do Generała. Duch się nie daje, nie bierze, tylko Pan Bóg go 
daje, każdemu swój, według miejsca w Kościele, potrzeby itd. 
Gdybym tam szedł po wzięcie ducha, wtedy naturalna jest propo-
zycja Generała, ale jak mówię nie myślałem o tym, to jest o wzię-
ciu ducha Zgromadzenia ks. ks. Misjonarzy, nie żebym tego ducha 
naganiał, niech mnie Bóg broni, chociaż są niektóre strony na które 
przyzwolić nie mogę np. rygoryzm, pewien gdzieniegdzie przy-
najmniej obskurantyzm, niezgodny z pozwolonym użyciem ro-
zumu itd., ale te wszystkie odcienia mają nawet swoje w Kościele 
wytłumaczenia, a potem duch sam, grunt jest dobry, Boży – same-
go więc ducha nie naganiam przez to, że go brać nam nie widzi mi 
się, brać go o ile jest w całości swej duchem Zgrom.[adzenia] ks. 
ks. M.[isjonarzy], ale Ty sam to mu potrafisz wszystko wytłu-
maczyć. Wiesz o co mi chodziło: o przygotowanie się moje własne, 
o miejsce, czas i zręczność do tego.  

 Przyłączam tu liścik Aleksandra do Mariana, który przeczy-
taj. Napisał go po rozmowie długiej ze mną, pierwsze wrażenie 
listu Mariana było na nim dość wielkie, ale Aleksander pojmuje 
wszystko ze strony zewnętrznej, świeckiej, widział w tym znaczne 
korzyści, uniknienie zarzutu Jezuityzmu, otworzone wrota do Kra-
kowa przynajmniej i Galicji (co nieprawda), domy misjonarskie, 
które nas tam już gotowe czekają itd. itd. Ja mu zostawiam zupełną 
wolność, najzupełniejszą, jak każdemu innemu, nie będę miał na 
sumieniu, żem kogokolwiek namawiał lub zatrzymywał, wolę zbo-
czyć w przeciwną stronę, chociażbym chciał iść zawsze środkiem 
drogi, alem wystawił rzecz Aleksandrowi i on w swoim liście 
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powtórzył tylko moje przyczyny, wyjąwszy jednej, którą od siebie 
dodał, a z której nie jestem kontent; to jest, że byli Misjonarze  
w Polsce, a jednak duch religijny upadł, trzeba więc czegoś innego. 
A więc my niby, to coś inne lepiej poradzimy, w ogóle kochany 
Aleksander bardzo jeszcze zewnętrzny, powierzchowny, ale bardzo 
dobre ma intencje, ludzkiej, światowej poczciwości wielki zasób  
i to może jest nawet przeszkodą. Pan Bóg to przemieni. Jużem się  
z nim zaczął porozumiewać nad jego wnętrzem. Proś tylko Boga za 
mną mój drogi Hieronimie, mój bracie kochany, żebym prawdziwie 
był zastępcą i pomocnikiem z zewnątrz Pana Jezusa sługą wiernym 
i dobrym w tej pracy tak drogiej, tak ważnej, tak potrzebnej, tak 
wysokiej. 

  10 lutego. Teraz o Jezuitach. Ale to w sekrecie, bo nie mia-
łoby żadnego sensu rozgłoszenie tego, i to w prawdziwym sekrecie 
pod posłuszeństwem możesz tylko, jeśli Ci się zda powiedzieć Hi-
politowi i Stefanowi, Hipolitowi pod takimże posłuszeństwem,  
a Stefanowi, ile mi daje do tego prawo. Kiedy Aleksander prze-
szłego roku rozmawiał o nas z Generałem Jezuitów, między innymi 
wiele korzystnych rzeczy o nas powiedział, to nad co nic więcej 
powiedzieć nie można „enfin, voyez vous, si je n'ayais pas la croix 
a laquelle je suis cloué, je suivrais ces Messieurs, tellement je suis 
convaincu qu'ils ont l'esprit de Dieu” [Ostatecznie widzisz, nie 
miałbym krzyża, do którego zostałem przybity, szedłbym za nimi, 
tak więc jestem przekonany, że mają oni ducha Bożego]. Kiedy 
Aleksander teraz postanowił połączyć się z nami, przyjechawszy  
z Neapolu poszedł do O. Generała, aby powiedzieć, że nareszcie 
idzie za insynuacją daną mu przez Niego i że do nas wstępuje. Jak 
to? spytał się. Ten mu na to, że tedy a tedy, w ten sposób, takie 
słowa – „nie, Pan się mylisz, jamais, [nigdy] wykrzyknął, jamais je 
ne dis cela, et je ne pus pas le dire!” [nigdy ja tego nie powiedzia-
łem i nie mogłem tak powiedziedzieć] Aleksander zwinął chorą-
giewkę, ale jest tego tak pewny, jak pragnie zbawienia. Wkrótce 
potem ja przyjechałem, pierwszą razą na pięć minut przyjął mnie 
bardzo uprzejmie. Ale drugą razą z godzinę byłem u niego, nigdym 
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go jeszcze nie widział tak ubranego w powagę, traktującego z góry, 
surowego – słuchał tylko i czynił od czasu do czasu krótkie a wę-
złowate zapytania. Pan Bóg, On prawdziwie nie kto inny, dał mi 
wtedy wielką wolność serca, wielką prostotę, żem tak mówił jakby 
mi nic nie było, ażem się potem nieco nad tym zastanowił. Pytania 
Generała wskazywały grunt tej rzeczy. Oto rośniecie, co myślicie 
robić, jaki wasz cel, gdybyście nie mogli wejść do Polski. To zno-
wu przerwał mi. A propos, wszakże nie na zawsze wota złożyli-
ście? Zostaje wam starać się o aprobację itd. itd. Na to wszystko 
było bardzo łatwo odpowiedzieć: Mon T. R. Pere, vous savez tout, 
il n'y a rien de changé, [Mój czcigodny Ojcze, Wy wszystko wie-
cie, nic nie zmieniło się] wyjąwszy, żeśmy trochę liczniejsi – ale 
też to, to właśnie a donne 1'eveil, jak z tego wszystkiego widać. 
Teraz do tego łączy się otworzenie z innej strony O. Villefort 
zaczepił o nas ks. Aleksandra, kiedy do niego raz poszedł już po 
moim przyjeździe. Co ci panowie myślą robić? Znowu to samo. 
Wzięli naszą regułę (nieprawda), ja im dawałem rady najszczersze, 
jak mogłem (to prawda i przed Bogiem dziękujemy i wdzięczni 
zostaniemy), ale teraz (także po rady chodziłem), co teraz myślą 
zrobić? Na to Aleksander, że Jezuitami zostać nie mogą dlatego, 
żeby sobie zagrodzili drogę itd. C'est vrais [To prawda]; odpowie-
dział, mais on pourrait fair pour eux une province separée [lecz 
byłoby możliwe ustanowić oddzielną prowincję dla nich]. 

 Otóż to było i jest na dnie. Jest to w gruncie ta sama propo-
zycja, co i ks. ks. Misjonarzy i gdyby przyszło do porozumienia 
się, może by i w formie była taka sama, tylko że Misjonarzy Ge-
nerał miał prostotę zrobić całą i szczerą propozycję na niepewne. 
Sekret, którego żądam tyczy się szczególniej i nawet wyłącznie 
owego wynurzenia się O. Generała JJ. [Jezuitów] względem nas,  
o reszcie możesz stosownie powiedzieć Kamockiemu, jeśli uznasz 
potrzebę i Zaleskim również jeżeli itd. Kamockiemu szczególniej 
dlatego, że jest spółczesna z jego propozycją, Pan Bóg nie mógł 
obu propozycji razem przysłać, a zatem najprostszy wniosek, że 
żadnej nie przysłał i że tylko nasze położenie jest takie, że je wy-
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wołuje. Boby przynajmniej nie pozwolił na obie razem, zupełnie  
w tym samym czasie. Chociaż to nie jest, przyznaję, stanowczą od-
powiedzią, tylko prawdopodobną – odpowiedź jest w tamtych da-
nych powodach.  

  Otóż tyle, co do tej rzeczy. Mam jeszcze kilka innych, ale te 
do przyszłego da Pan Bóg kuriera. Bo już czas poczty nadchodzi  
i muszę kończyć.  
 Pozdrów wszystkich. Pani Langlade i dwie inne są dawno 
wpisane do Bractwa Krwi P.[ana] Jezusowej, tylko że nie ma dru-
kowanych cedułek, wyszły, a nowych nie wydrukowano. Tymcza-
sem niech będą spokojne, bardzo ją pozdrawiam – modlę się za nią 
powiedz jej i proszę o jej modlitwy. Twój list z 23 st.[ycznia] 
otrzym.[ałem] dopiero 7 lutego – pisz w najlepszym razie przez 
pocztę.  

 Żegnam Cię najczulej mój drogi Hieronimie, mam Ci jeszcze 
i o Tobie coś napisać, oto jednym słowem, żebyś ani trochę nie był 
w duszy, broń Cię Panie Jezu, mój Ty drogi Hieronimie, bracie 
wystawiony na pokusy – pamiętaj o owych diabłach i o owej nocy 
na rue St. Jacques, ja tak jak kot na myszę patrzę na różne zające  
w Twojej duszy, a zdawało mi się ich widzieć w przedostatnim 
liście. Czule, czule Cię Bogu polecam mój Ty bracie najlepszy, ro-
dzony w Panu Jezusie. 
            Twój Piotr 
 
 

70. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 425) 
 

Rzym, 28 lutego 1844. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie, 
  Twój list z 30 stycz.[nia] dopiero 18 lutego tu otrzymałem, 
nie mogłem przeto odpisać Ci tym samym kurierem. Wiadomość  
o Twoim Ojcu zasmuciła mnie bardzo, naturalnie że Ci pozwalam 
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prosić o jałmużnę dla niego. Ale oto Aleksander chce Ci w tym 
pomóc tym bardziej, że jego siostra (pani Piotrowa Sobańska) znaj-
duje się w tej chwili w Warszawie i może przyjść skutecznie w po-
moc. Przetoż Aleksander napisze tu stąd list do niej i to zaraz, 
prosząc ją, żeby wystarała się, a nawet dała, jeśli może jakie miej-
sce dla niego na Wołyniu, ale on do niej pisuje bezimiennie i bez 
adresu, nie może więc posłać swego listu przez Twoje ręce na ręce 
Twego Ojca – i tak lepiej będzie; Ty tylko napiszesz do Twojego 
Ojca, żeby się udał do Pani Piotrowej Sobańskiej, (jedynej Sob.[a-
ńskiej], jaka teraz w Warsz.[awie] bawi), której adresu łatwo się 
dopyta i zapytał ją, czy nie ma mu nic do rozkazania. Dał jej swój 
adres (na przypadek, gdyby jeszcze list Aleksandra nie doszedł i je-
go siostra nic nie wiedziała, co jednak zdaje się niepotrzebnym)  
i powiedział w ogólnym stylu, że jest gotów na jej usługi. Może też 
Pan Bóg temu pobłogosławi i pomoże się Twojemu Ojcu. Może tak 
nie będzie, trzeba używać owych 500 fr. Hipolitowego dziecka, co 
by zawsze było na niepewne. 
  O. Theinera dziele takie szczegóły, że się drukuje teraz po 
niemiecku, że ma 20 arkuszy druku in circa, że w innym języku nie 
wychodzi, że rzecz jest: stan dzisiejszy Cerkwi rosyjskiej, jej orga-
nizacja. Duch, a raczej charakter moralny – potem jej misje itd. Ile 
zaś chce, to mała rzecz. Co do tego nie rozmówiłem się z nim kate-
gorycznie, ale daję Ci w jego imieniu carte blanche, bo on mi prze-
bąkiwał nawet o żadnym zysku, a zatem przyjmie jaki się da, bo 
naturalnie chciałby jakieś mieć. Jak tylko będzie z tłumaczeniem  
i tłumaczem? 
  Nb. Nie wiem, czym Ci pisał, że masz tu przysłać 24 egze-
mpl.[arzy] Chrystusa Wobec Wieku; tak mi Jaś pisał i że Hipolit 
ma powiedzieć ile się komu należy. Co do księgarni i przedsię-
wzięcia dobrych książek do Ciebie teraz należy uskutecznić myśl 
podaną. Aleksander Potocki, który od tygodnia jest w Rzymie 
przywiózł nam Wieczory Stefana, uważam że położył nasz adres, 
tym sposobem można by przenieść księgarnię i żałuję, żem na mo-
jej i broszurze tego adresu nie położył. Wszakże co do tego mam tę 
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myśl, że jeżeli bracia świeccy zamieszkają razem, tedy u nich po-
winna być księgarnia i ich adres ma się kłaść. Cóż przeszkadza ich 
współzamieszkanie?  
 Teraz, kiedy przyjechał Karol, kiedy Józef zawsze gotów, 
kiedy i Bohdan pewno by się nie odłączył i Laskowicz może by do 
nich przyszedł? Napisz mi o tej rzeczy dokładnie, bo nic mi nie 
donosisz o tym? Ale, ale, przy wyjeździe zaciągnąłem dług u Pan-
ny Guillarme 350 fr. i powiedziałem jej, że za dwa miesiące od-
dam; już trzy upłynęło! A tu z kasą jesteśmy bardzo chudo ostatnie 
sto szkud. wziąłem od ks.[iężną] B.[orghese] i nie wiem co dalej, 
ale wie Pan Jezus! Powiedz jej, że nie mogę jej oddać w tej chwili  
i spytaj, czy jej nie potrzeba, ale żeby to tylko z wszelką wolnością 
powiedziała. Mnie bardzo o to chodzi, żeby jej ten dług oddać, bo 
może być niechcący historia z tego i polecam go Twojej pamięci, 
jeśli będziecie tam bogatsi, to pamiętaj i przy pierwszej możności 
zapłać. 

  Co do Litanii Stefana nie mogę zmienić zdania. Czas lepiej 
okaże niż wszystkie druczki, że nie jesteśmy Jezuitami, a ten jest 
jedyny powód słuszny. Ten wyraz druczki ściągam do tytułu, bo 
sama litania to co innego. Nie zrozumiałeś dobrze, co pisałem o ap-
robacji – nie idzie o nią teraz, ale kiedyś będzie o nią chodziło, otóż 
wtedy stanie i przyjdzie pod rachunek cała nasza przeszłość tera-
źniejsza, jeśli Pan Bóg doprowadzi do tego. 

  Karola w tej chwili wysłać żadną miarą nie mogę. Jest 
arcypotulny i trzeba dlań zastępcy dobrego upatrzyć. Oto właśnie 
odbył się w naszym kościółku Carnevale Santificato [nabożeństwo 
na zakończenie karnawału] z wielkim zbudowaniem wiernych.  
Z wielu miejsc przychodzą podziękowania. Marchetti był wyśmie-
nity w swoich kazaniach i jemu stąd po Panu Bogu cała chwała. 
Ale bez Karola byłaby cała ta rzecz niepodobna. Chodziło teraz  
o miesiąc maj do N.[ajświętszej] P.[anny]. Odbywa się on w S. An-
drea delle Frate i S. Angelo Custode, jeden o 200, a drugi o 400 
kroków od nas ja byłem tego zdania, żeby w takim razie u nas nie 
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było, chociaż był przeszłego roku (a tam go nie było), ale nareszcie 
powiedziałem Marchettemu, żeby poszedł do kardynała Wikarego, 
pewny, że i on odradzi. Aż w tem na proste przedstawienie (bo  
i Marchetti wcale nie był zapalony) zaczyna bardzo zachęcać, nic 
nie szkodzi, że będzie w S. Andrea powiada, w tamtych Kościołach 
il n'y a que des criards [nie ma nic, z wyjątkiem narzekających],  
a tu w tej części miasta bardzo dobrze, że będzie dla dobrego towa-
rzystwa dobre kaznodziejstwo. Tak, że tę rzecz on sam zdecydował 
i jeśli się stanie (jak już teraz powinna), to na jego żądanie. Karol 
więc przynajmniej na kilka miesięcy jest tu bardzo potrzebny. Cze-
kam większego opisu tej rzeczy do której go wołasz. Jak przyjedzie 
Edward, tedy się temu lepiej przypatrzymy. 

  Tu jest tego roku familii polskich mało, młodzieży luźnej 
wiele. Na ostatniem kazaniu było ze 30 samej młodzieży, mam au-
dytorium 60 do 70 osób – mówię z szeregu kazania o Kościele – na 
1ą niedzielę postu powiedziałem o grzechu – wpadam teraz na ten, 
który zdaje mi się będzie ostatecznym, t. j. właściwym. Nic mi, al-
bo bardzo mało te kazania kosztują – mam jeszcze 2 do powiedze-
nia o Kościele a nawet 3, bo dorobię o papieżu. 

  Z Tarnowskim bieda, nadzwyczaj próżny i bez gruntu religij-
nego, jużem zamyślał odprawić go, wstrzymałem się przez wzgląd 
na jego duszę, żeby nie stracił religii. 
  Zbieram się napisać do Stanisława, tymczasem pozdrów go 
jak najserdeczniej. O Pani Gutak. nie zapomnę. Matka jej męża 
wiedz, że umarła. Zapomniałem karteczkę kończącą przeszły list 
Siostry Julii do Ciebie, więc ją tu przyłączam – nie mam dziś wię-
cej czasu. Przeczytaj list Aleksandra do Kamockiego, zaś do Xcia  
i do Zamojskiego możesz przeczytać – są to odpowiedzi na listy 
tych dwóch, dosyć przyzwoite zdaje mi się. Wszakże, jeśli masz ja-
ką uwagę, to mi jej udziel. 
  Józef miał chorować, ale Leroy przeszkodził. Na oczy jak 
przeszłego roku. Leroy od razu chorobę przeciął i Józef zdrowszy 
niż kiedy po nim, to jest w nim, bo go jeszcze brać nie skończył. 
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  Wszystkich pozdrów, penitentki, pą Gontant, Galicyn, ks[ię]-
żnę, jeśli zobaczysz Czart.[oryską] dla której z prawdziwym sza-
cunkiem odjechałem.  
                Twój Piotr 
 
 P. S. Dołączam dla wiadomości list Jasia do Aleksandra. Ko-
chanego Hipolita najserdeczniej całuję – czemu do mnie Wiktor nie 
pisze? Zaleskich najmilej pozdrów, Władysława, Eugeniusza i ko-
chanego Jana. Cóż drogi Stefan teraz przedsiębierze? Ja się za nie-
go prawdziwie z serca będę modlił. Niech Was tam Pan Jezus 
wspiera i wśród Was mieszka On z Tobą. 
 Wyszukaj sobie do kazań o męce Pańskiej dzieło Kapucyna 
da Bergamo, Meditazioni ed affetti sopra la Passione di G.[esù] 
C.[risto] mnóstwo tekstów i myśli. 

 
 

71. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 426) 
 

Rzym, 8 marca 1844. 
 
 Mój drogi Hieronimie, 

  Przesyłam Ci tu tylko pakiecik do ks. Dallier od Aleksandra.  
Zresztą nie mam Ci co pisać szczególnego, a z ogólnych większych 
rzeczy choćbym miał co pisać, to teraz czasu nie mam.  
 Mój drogi Hieronimie, mam tu wielki smutek z powodu 
sióstr, tak chce Pan Bóg – niech się dzieje wola Jego.  
 Zaraz po wejściu siostra Melania rozpoczęła swoją historię, 
której skutkiem, że O. Biaggio, Matka przełożona, Matka Nowi-
cjusz[ek], poczciwe Włochy, cały dom, a szczególniej też stare za-
konnice stanęły ze strony Siostry Melanii – i bij zabij na s. Julię, 
przyszło do tego, że wszystkie jej ruchy na złe tłumaczą, prawdzi-
wie w sposób dziecinny w sposób, jak możesz sobie wystawić 
dziecinno-babsko-zakonny, do najdrobniejszych ruchów i ruszków, 
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jak to sam O. Biaggio musiał, przynajmniej zdawał mi się przyzna-
wać. Miałem z nim trzy rozmowy w tym względzie – ze wszyst-
kich zarzutów nie mogłem na nic przystać, stanąłem całkiem za  
S. Julią. Na jej żądanie była tedy wspólna konferencja, zdawał się 
spuszczać, widzieć – aż nazajutrz wypalił caluteńkie kazanie do  
S. Julii, ale tak wyraźne, że wszystkie zakonnice za każdym jej po-
ruszeniem na nią welonami obracały się. Było tam o piekle itd.  
S. J.[ulia] przez ten czas przecierpiała nieco i wiele, ale teraz jest 
bardzo spokojna. Przez ten także czas z Melanią zupełnie się ze-
rwało, a Ludwika poszła za zakonnicami, O. Biaggio jej powie-
dział, że wszystko co by zrobiła S. J.[ulia]  byłoby skandalem – t. j. 
mnie to powiedział jako następstwo rozmowy z S. Ludwiką, wsku-
tek której rozmowy Ludwika wypowiedziała S. Julii spólność, mó-
wiąc jej, że niezdatna itd. Otóż historia!  

 Jednym słowem, że ten nowicjat, który się nam zdawał tak 
pomyślny zdaje się kończyć bardzo inaczej. Wola Boża! Tylko, że 
to jeszcze nie koniec! Bo oto S. Melania znowu przejrzała, znowu 
żałuje, znowu płacze – przeprasza Sę Julię i zerwała z O. Biaggio  
i z tym domem (do którego już wejść chciała), że była w niepraw-
dzie, w błędzie, że się zaślepiła, że ją trzymali w tym zaślepieniu 
itd. A co do S. Ludwiki nic nie wiem od kilku dni co się z nią dzie-
je.  
 Wskutek tych wszystkich historii i po tym podwójnym 
zerwaniu S. Julia miała i ma wyjść z tego domu, gdzie, po co, na 
co? Na wolę Bożą! Aż oto S. Melania także wychodzi i to prędzej 
od S. Julii nawet. S. J.[ulia] teraz znowu dobrze z Melanią, mniej 
więcej przynajmniej, wyjąwszy rzeczy, co do mnie już nie myślę 
rozpoczynać z tą ostatnią – Ludwiki bardzo mi żal i szczerze nad 
nią boleję, że tak marnie wpadła w sidełka zakonnic i że powaga 
Ojca Biaggio takim jest ciężkim kamieniem, który ją tam przykuwa 
– wola Boża! X. Z. [Zeneida Wołkońska] przystała na to, aby  
S. J.[ulia] mieszkała w willi przez kilka miesięcy nim się na co 
zdecyduje, bo się teraz musi na coś zdecydować. Oto masz po-
krótce tę historię – rad jestem, żem Ci ją napisał, bo nie myślałem 
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dziś jeszcze tego uczynić. Czy by to było znakiem, że Pan Bóg tej 
rzeczy nie chce? Albo ją inaczej i gdzie indziej i bez nas uczyni? 
Co się Jemu podoba. Teraz nic nie ma do roboty tylko czekać trze-
ba. 

  Wchodzę, jeśli da Pan Bóg pojutrze na rekolekcje tegoro-
czne. Tam o różnych rzeczych, jeśli da Pan Bóg pomyślę t. j. o ile 
moim są obowiązkiem. Jeszcze tam będę, jak ten list odbierzesz. 
Módl się za mnie w szczególności mój drogi Hieronimie i za te 
biedne siostry, a szczególniej za siostrę Julię, żeby ją Pan Bóg 
oświecił i wsparł. Chciałem Ci był później dopiero t. j. po rekole-
kcjach o tym napisać, bo bym może jaśniej wiedział, bo naturalnie, 
że nie dowierzam sobie – radzę się teraz O. Ventury i kontent je-
stem, on mnie w moim zdaniu dotychczas utrzymywał, co do całej 
tej rzeczy. Żegnam Cię najczulej i polecam Panu Jezusowi i wszys-
tkich społem braci.  
             Twój i Wasz Piotr 
 
 

72. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 428) 
 

Rzym, 18 marca 1844. 
 
  Mój drogi Hieronimie, otrzymałem przedwczoraj list Twój  
z dnia 6 marca, ale listu posłanego przez Bienkiewicza jeszcze nie 
otrzymałem. Na niektóre rzeczy z tego ostatniego listu muszę Ci 
koniecznie odpisać, a naprzód co do Elsnera i Orłowskiego. Mój 
drogi kochany Hieronimie, proszę Cię, żebyś im dobrze wytłuma-
czył, dobrze ich objaśnił z życiem zakonnym, z tym że jesteśmy 
zakonnikami.  

 Nie piszesz mi, że Elsnera przyjąłeś do domu, zapewne to mi 
napisałeś w tym liście, który mnie jeszcze nie doszedł, ale się do-
myślam z paru wyrażeń, żeś go przyjął. Otóż widzisz, jaki tu mam 
kłopot z Ambrożewskim i Garą. Już to z początku widziałem jakieś 
zamknięcie się, jakiś duch skryty obserwacji i krytyki, głównie  
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w Ambr.[ożewskim], bo on jest pryncypałem. Raz tedy, drugi uda-
łem się do niego prosząc go, żeby powiedział, co ma – rzekł mi, że 
nic nie ma. Przestałem na tym naturalnie, mówiąc mu, żeby mi 
wszystko szczerze powiedział, skoro cokolwiek mieć będzie. Tym-
czasem duch zły coraz się powiększał, widoczna sekta, odszcze-
pieństwo, do której łączył się Tarnowski, oddalenie, nieufność, 
kwas, niesmak. Tego dłużej nie można było cierpieć; dowiedziałem 
się o Tarn.[owskim] rzeczy nie budujących, chciałem go oddalić 
zważając szczególnie, że nie na wiele się przyda, a rozumiejąc, że 
to na innych dobry wywrze skutek. Tymczasem rozmowa, jaką 
miałem z Tarn.[owskim] zmieniła zupełnie to postanowienie – 
przyznał się do jednych, uniewinnił z innych rzeczy, przyjął napo-
mnienie, poddał się posłuszeństwu itd. Jednym słowem tak się 
znalazł, że go oddalić nie mogłem. Wtenczas udałem się do głów-
nej osoby w tym wszystkim: Ambr.go i miałem z nim jasną roz-
mowę. Zarzuciłem mu brak ufności, nieukontentowanie ciągłe, nie-
upodobanie w nas, a przy tym to, że milczy i że innych podburza 
swymi uwagami, krytykami, itd. Powiedział mi po długim z mojej 
strony naleganiu przyczynę, że br. Edward zawiódł ich zupełnie, że 
wystawił im rzecz zupełnie inaczej niż jest, że gdyby im po-
wiedzieli to co jest, to by nigdy nie byli przyszli. Cóż on wam 
powiedział? Oto (prawi) są jego słowa, że jesteśmy księża i nie 
świeccy i świeccy, więc ja się spodziewałem zupełnie czego in-
nego, a tu u was zastałem nowicjat jakiego w żadnym najściślej-
szym zakonie nie ma. I cóż to za nowicjat? Że musiał zapalać 
świece w kościele i chodzić z workiem po składce w kościele! Oto 
najtrudniejsze rzeczy, bo zamiatanie kościoła przy drzwiach za-
mkniętych nie tak bardzo obrusza. A powiada, jeśli stąd wyjdę, 
tedy nie będę mógł na ulicy oczu pokazać, wszyscy będą palcem 
wytykali, że to dziad od św. Klaudiusza. To dowodzi powiedzia-
łem, że nie masz powołania zakonnego, dziwi mnie bardzo, że ci 
Edward nie powiedział, żeśmy zakonem, oto patrz, co mi pisze  
i pokazałem list z Tours, że „mówiłem twarde rzeczy Amb.[roże-
wskie]mu, żeby go wypróbować, czy przypadnie do nas i czy 
wytrwa” – Ambr[ożewski] tedy zaczął mi opowiadać, jak go 
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Edward wziął po starej przyjaźni, jak go znaglił do spowiedzi, jak 
on tego nie chciał, jak to wszystko prędko poszło bez zastanowie-
nia, jak się w niczym nie rozpatrzyli itd.  
 W takim stanie rzeczy ja mu powiedziałem, że z dwojga 
jedno – albo przystać na to co innego, co teraz widzi, albo się odda-
lić, a w takim razie będzie naszym obowiązkiem jak najlepiej po-
prawić zawód, który się im zrobił – poznałem ciebie mówię mu, żal 
mi prawdziwy, jeśli się oddalisz i ciebie więcej niż kogo innego, 
ale jeżeli na to nie przystajesz, co tu jest i to z serca, tedy nie ma się 
co wahać ani na chwilę – znam cię, że w takim przypadku potrafisz 
sobie poradzić, że nie porzucisz myśli zostania księdzem – my tedy 
z naszej strony ofiarujemy ci jak najszczerszą pomoc. I na tym sta-
nęło, czekamy tylko przyjazdu Edwarda (który ma za trzy dni 
nastąpić), żeby rozmowy dokończyć i zrobić, co wypadnie. 

  Ja w każdym razie nie myślę ustąpić, bo to byłaby zguba  
i widzę jasno, że dobro naszego zawiązku wymaga tu mocnego 
przywiązania się do rzeczy, szczególniej z pierwszymi nowicju-
szami. Już to prawda, że oni tu bardzo się zawiedli, bo nawet Kra-
iński myślał, że tu wygodniej niż Paryż, a wcale nie tak, ale jest  
i ubożej, i niewygodniej, i ściślej. Wszystko trzeba robić sobie sa-
memu, do najmniejszych rzeczy, kuchnia daleko gorsza, czas bar-
dziej zajęty, mieszkanie daleko niewygodniejsze, a potem to za-
miatanie kościoła, to dzwonienie, zapalanie świec, kwestowanie!!! 
Chociaż te ostatnie rzeczy są doskonałe i nie można ich dla niczego 
w świecie opuścić, wyborne ćwiczenia dla nowicjuszów, a w czym 
dobrze, że czasu nie zajmuje – bo na ich skargi, że nie przyjechali 
tu na posługaczy, na fagasów, ale żeby uczyli się i zostali księżmi 
(jak to w duchu zakonnym!!!), że czas tracą, była prosta odpo-
wiedź, że ta posługa zajmuje na miesiąc 10–12 godzin t. j. jeden 
dzień, a zatem na rok 12 dni! Zostaje więc dosyć czasu do uczenia 
się. Z Garą miałem też wczoraj rozmowę – ten przysięga w imię 
Ambroż.[ewskiego]. Mój Ojcze powiada, oto jeszcze Władysł.[aw] 
dał nam na samym wyjezdnym wyobrażenie, że tu niczego nie bra-
kuje, że wszystko jest i tylko nie dostaje powozu i lokai!!  
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 To wszystko byłoby jeszcze nie wyszło na wierzch, gdybym 
ostatnią razą nie przyparł doprawdy Ambroż.[ewskiego], piękne to 
rzeczy przez dwa miesiące wrzały i kipiały w ich rozmowach. Na-
gotowaliśmy sobie pięknego bigosu – odzywali się z groźbami, że 
każdy z naszych kroków śledzą – do tego przyszło, każdą a każdą 
rzecz na złe tłumaczyli, konferencje były prawdziwymi mękami, 
tak się widziało i czuło złe usposobienie – dopiero teraz dowie-
działem [się] jak były przyjmowane, odezwał się Gara, co to są 
konferencje? Jełow.[icki] mu powiedział, rozmowy o potrzebach 
wzajemnych itd. Przepraszam, są to łajania nowicjuszów. Nb. 
każde słowo Gary jest powtórzeniem Ambroż.[ewskiego] Tłuma-
czeniem jego milczenia. Co jego milczenie mówi. Ambr.[ożewski] 
ma charakter pewny i szczerze mi go żal, ale cóż zrobić? Jest to 
zaraza w Zgromadzeniu. I powiedziałem mu to w oczy, a kiedy się 
ofuknął nieco z wszelką łagodnością przedstawiłem mu fakty, a ty-
mi faktami są szczególniej słowa Gary, na co i on nareszcie przy-
stał, że Gara mówi za niego. I że tym sposobem jest sekciarzem, 
robi klikę, sektę itd. Miałem z tego wszystkiego prawdziwe zmar-
twienie, ale razem i pociechę, żem jakoś stanął w drodze obowią-
zku i że mi Pan Bóg łaskawy zdaje się dodawać poznania i siły.  
 Z tego wszystkiego wypada nauka, żeby aspirantów parys-
kich dobrze obznajmić – zresztą na Tobie polegam i to im powie-
działem, że gdyby się z Tobą byli rozmówili lepiej by wszystko 
było poszło, t. j. dobrze, bo byś im wystawił rzecz jak jest, toteż oni 
i nie mogli się na tobie oprzeć. Ale do Edwarda mają wielką urazę: 
że nie można tak z ludzi żartować, że im zepsuł ich egzystencję itd. 
Oto w takich rzeczach trzeba publiczności t. j. jasności i prawdy, 
zaraz z początku i ta jest nauka stąd dla nas. Zapewne teraz oni 
obaj pojadą do Francji, nie wiem, czy się to już odmieni, wątpię 
bardzo, bo to, że Ambr.[ożewski] z charakterem, stoi na przeszko-
dzie, bo to tyleż znaczy w świeckim człowieku, że ma dumę. Tar-
nowski zaś zapewne zostanie. Patrz jak się rzeczy przemieniły! 
  Mój drogi Hieronimie, siostra Julia kłania Ci się jak naj-
uprzejmiej. Była nieboraczka bardzo słaba, wszystkie te historie 
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klasztorne, o których Ci pisałem, naturalnie że wpłynęły na zdro-
wie. W tej chwili od trzech dni jest w willi ks.[ię]żnej Zeneidy 
[Wołkońskiej], zupełne cambiamento [zmiana], z Kapucyna Staro-
sta, zdrowie trochę lepiej, ale zawsze gorzej niż kiedykolwiek 
dawniej, szczególniej kaszel ma bardzo niedobry pije ośle mleko  
i używa łacińskiego powietrza, które widocznie jej pomaga. Co do 
Apolonii powiada, że jej zdaje się lepiej, gdyby zachowała pensję. 
Lepiej dla Apolonii, bo nie wiadomo, czy już teraz co będzie.  

 Melania pojutrze wchodzi, stanie u Ferrarego, zapewne wróci 
do Poznania. Ludwika w klasztorze nic o niej nie wiem, nie zgła-
sza, biedna, biedna, żal mi jej bardzo. Ze wszystkich stron żal  
i umartwienie. Bogu dzięki w Nim pociecha, nadzieja, szczęście! 
Julia teraz o niczym nie myśli – odpoczywa, niech ją Bóg błogo-
sławi, bo doprawdy święta dusza. 

  Tutaj pełno rozruchów, długo pisać, pokrótce. W Romanii 
(Bologna) niewidoma ręka zbiera wolontariuszów, kupy ich są go-
towe i krzyczą od pewnego czasu primavera, primavera! Ta nie-
widoma ręka płaci każdemu z nich co dzień 30 bajoków, wielu 
odbiega pługa i rękodzielni, bo to wygodnie, mają swój rodzaj 
munduru, palteau szary. Z resztą niewidoma jest widoma. Ks.[ią]że 
Leuhtemberg ma tam ogromne posiadłości, Mikołaj chce go tam 
zrobić księciem udzielnym i na to okrom powyższego, dodał inną 
nieprawość, zaciągnął pożyczkę od Rothschilda z tym, aby on mu 
odstąpił długu papieskiego 25 mil. fr. sidła – laqueus contritus est, 
ale raczej: conteretur. Itd. Tu się bardzo lękają, Papież nakazał tri-
duo za potrzeby Kościoła.  
 Co do św. Klaudiusza przeczytaj list Jełowickiego. Wiesz 
szczegóły: opowiedz, przyjmij rolę zupełnie spuszczającego się na 
to, co Biskup zechce i poradzi.  

 Ściskam wszystkich najczulej – resztę na potem, Karola nie 
mogę teraz, ale myślę, jak bym mógł. 

                 Twój Piotr 
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73. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 427) 
 

Rzym, 28 marca 1844. 
 
 Mój kochany drogi Hieronimie, kilka Twoich listów razem 
teraz otrzymałem, a mianowicie Twój, Stefana i przypisek Stani-
sława z 19-21 lutego (tu 20 marca) i ostatni przez Orpiszewskiego 
z 14 marca przed 4 dniami. Nie otrzymałem jeszcze tego z biogra-
fią Elsnera i widzę, że jeszcze jakiegoś brakuje podobno. Czy nie 
lepiej wprost przez pocztę, jeżeli nie można przez ambasadę t.j. 
ministerium francuskie. 
 Co do Księgarni zda mi się dobrą nazwą: Księgarnia Kato-
licka Polska. Co do akcji, nie zdaje mi się pożyczać obcych książek 
dla rozdania akcjonariuszów, toć będą wiedzieli, że to nie z tego 
przedsiębiorstwa, nie za akcje wydane miałoby to w sobie coś 
krzywego. Trzeba wydać teraz Dogme Générateur zwłaszcza, że 
już zaanonsowany i czekać, co akcjonariusze powiedzą. Nie wiem, 
czy potrzeba, abym ja pisał obwieszczenie, toć rzecz prosta, niech 
Karol napisze. Zresztą byłeś w błędzie rozumiejąc, że Ci Edward 
powiedział, iż 600 fr. jest przeznaczonych osobno na druk Gerbeta 
– nic nie ma przeznaczonego winniśmy tylko do kasy 500 do 600 
fr. suma dokładna jest zapisana w rejestrach zostawionych przez 
Edwarda. Trzeba zajrzeć do księgi zostawionej, niechaj się Karol 
rozpatrzy – Edward w tej chwili powiada, że 581 fr. Sprawdźcie. 
 Orpiszewski opowiedział mi wypadek, jaki miał z Tobą po 
kazaniu dając mu wartość, ale ogólną. 
 Co do Korespondenta, udaj się wprost do Wilsona, Cassette, 
36, jeśli się nie mylę ja go znam, był u mnie, przez niego poznałem 
Convent del'Assomption, którego Przełożonej, jeśli byś się widział 
pokłoń się i podziękuj bardzo za pamięć z powodu Bożego Naro-
dzenia, Wilson bardzo dobry człowiek, prawdziwy chrześcijanin, 
bywaliśmy razem u Jarkego, także to będzie najkrótsza sprawa, 
powiedz że ja Cię do niego adresuje, bo choć nie bardzo zapoznali-
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śmy się ściślej rozumiem jednak, że nie odrzuci. Do Görresa napi-
szę niezwłocznie. 

 Pani Langlade bardzo się pokłoń, powiedz że jej nie zapomi-
nam i Pannie Guillarme to samo. Co do jej 300 fr., to zatrzymaj 
tam u siebie, tylko wypłać z nich 35 fr. ks. Desgenettes na intencję 
Pani Jezierskiej, a szczególniej jej syna Waldemara, (biedny chło-
pak na Kaukazie z własnej woli t. j. ze swawoli i żałuje), ażeby 
było zmówionych kilka mszy (a więc niech będzie 7 po 5 fr.) przed 
ołtarzem N. D.des Victoires. 
 Co do Elsnera chciałem Ci po Twoim liście z 21 lutego odpi-
sać, żebyś nie przyjmował. Chciałem Ci powiedzieć, żeby go wziąć 
na próbę, ale poza domem, niechby chodził na kursy jakie, cokol-
wiek robił i gdyby za parę lat pokazało się, że trwa w jednym, że 
się przerobiło wnętrze, że poznał, co chce robić, wtedy dopiero.  
W ostatnim liście wyczytuję, że i Ty sam jesteś przeciwko przy-
jęciu – niechże i tak będzie nie jestem za tym, żeby go komu re-
komendować, potem mogą być słuszne żale, niech sam się zdecy-
duje, albo niech czeka, jeśli chce do nas i co przez ten czas robi. 
 Z naszymi trzema Turończykami i Amerykaninem mam dużo 
biedy. Przyjechał Edward dziś temu tydzień. Miał z nimi rozmowy, 
chciał wszystko zamazać, t. j. najdrażliwsze punkty, o które wła-
śnie rzecz się zahacza. Na to nie mogłem pozwolić i położyłem 
jasno. Uparli się tedy, żeby im zrobić jedną koncesję, t. j., żeby nie 
kwestowali w Kościele. Takie wchodzenie w koncesje jest poświę-
cenie rzeczy. Powiedziałem, że nie mogę, że bym odpowiedział za 
to Panu Bogu, że nie strzegę tego, co mi dał, że to tylko pokazuje, 
iż nie przyszli z duchem odpowiednim, z powołaniem, że możemy 
i ja chcę, abyśmy zostali przyjaciółmi, ale nie razem, że im dopo-
możemy itd., wytłumaczyłem im, że gdyby chodziło o osobiste 
koncesje, to bym chętnie jednemu i drugiemu nogi umywał, itd., 
ale że kiedy idzie o rzecz, o posłuszeństwo, to powinni we wszyst-
kim, bo to teraz małe rzeczy, ale potem będą wielkie i w których 
daleko łatwiej uchylić się od posłuszeństwa. Zawiesiłem na parę 
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dni, ale dziś lub jutro zawołam osobno każdego i już ostatecznie im 
powiem.  

 Panie Boże dopomóż, bo mi ich bardzo żal, szczególniej Am-
brożewskiego, bo co do Gary, to więcej ambarasu niż pożytku, nic 
nie rozumie tylko powtarza – źle się zrobiło, że się ich obu razem 
wzięło, bardzo źle. Ale Tarnowski, Tarnowski! już mi żal Ci wy-
rzucać go, ale cóż mam robić. Niby to poddał się, przystał na 
wszystko, ale sam nie wie na co – nic także nie rozumie, a próżny, 
żeby przynajmniej był prostaczkiem.  
 Mój Hieronimie, Hieronimie, niech nas mało będzie, ale 
niech będzie między nami raj Boży, a to te żywioły nullus ordo et 
sempiternus horror [żaden porządek, ale wieczna zgroza]. Jak to 
inna rzecz z Bentkowskim, z Kraińskim. I gdzie się oni tego na-
uczyli? Oto, że Pan Bóg ich przysłał. Co też za złote serce, za mi-
łująca dusza tego Alfreda. Ja Ci powiadam mój Hieronimie, że  
z niego będzie święty. Jakem przyjechał takie na mnie pierwsze 
wrażenie zrobił, mimowolnie w duszy powiedziałem patrzcie, oto 
mamy świętego.  
 Tyle już razy o szczegóły Towiańskiego w Rzymie dopytu-
jesz się. Nic szczególnego bardzo, przyjechał, nikogo nie widział  
z Polaków, ledwie że Glit kogoś na ulicy spotkał, Kard.[ynał] 
Lambr.[uschini] dowiedział się (przez naszego Józefa, ale to mię-
dzy nami, który poszedł do niego i opowiedział, choć już go zastał 
uprzedzonego) i kazał mu wyjechać we 24 godzin, co on i zrobił. 
Nic a nic więcej. 

 Z Katalogu ksiąg Gagaryna chciałbym z 10 przejrzeć ze 3 lub 
4 mieć na dłuższy czas pod ręką. Czy to można? Pani Delfinie kła-
niam i powiedz jej, że szczerze i z interesem o niej wspominam  
i Panu Bogu polecam. To jest wspominam w sobie.  

 Siostra Julia miała pisać, ale już dziś niepodobna dowiedzieć 
się, za Twój list szczerze Ci dziękuje pyta się, co Ty myślisz, co by 
miała robić? Wypoczęła teraz nieco bardzo, te próby posłużyły na 
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jej coraz większe uspokojenie, wyrobienie – teraz jest w owej willi 
jak w raju [...] abiit , módl się za nią. Melania także wyszła z klasz-
toru, mieszka u Ferrarego z jego siostrami. Wraca pono do Pozna-
nia! Tylko Ludwika została. Co też Pan Bóg z nią zrobi? żal mi jej, 
bo mi się zdaje, że to niedobrze, ale potem P.[an] Bóg wie lepiej 
wszystko. 

 Regulamin domu pracy przeczytałem. Nie mam dobrej otu-
chy. Wszystko bądzie zależało od przełożonego. Czy Orłowski ku 
temu? Ja tylko temu przeciwny jestem, żeby kapłan miał udział 
czynnej zwierzchności w tym zakładzie. Niech tylko radą dopo-
maga dozorcy i trzyma się, jak może być daleko od wszelkiego 
pozoru rządzenia. Takie rzeczy nie dla nas. Szkółka, szkółka, 
szkółka! nie zaraz, nie konkurencja, chociaż i konkurencja, ale ze 
wszystkimi nie z jedną narodową. Powoli w tej szkółce wprowa-
dziłby się układ nauk chrześcijańskich. Trzeba by, żeby cała do nas 
należała. Ale z tym dziś nie wyjeżdżać, bo nie mamy jeszcze dość 
sił do rozpoczęcia. Wszakże myśleć o tym.  
 Z Kozłowskim zachowaj bliższe stosunki on może będzie 
bardzo pożyteczny. Może też i dobrze, że nas nie przyjmują do 
szkółki narodowej, bo się tak mogą okoliczności ułożyć, że uspra-
wiedliwiają założenie osobnej (jak oto księgarni) i nie będą mieli 
powodu do sarkania. 
 Chciałem napisać do mojej siostry i do Wiktora, ale dziś już 
nie czas może przez pocztę, bo mi chodzi o rychłe dojście pier- 
wszego z tych listów. Tak samo już nie mogę nic napisać do Ste-
fana, ściskam go tylko najczulej i dziękuję za list jego. Bohdana  
i Józefa serdecznie mi pozdrów.  

 Kiedy to ja napiszę do Stanisława, niech się tylko na mnie nie 
gniewa, wywiążę się. Ludwika z klasztoru pisała do Pani Kisielef, 
wiesz jak rzecz stoi, t. j., pisała na Twoje ręce, bo do mnie dostała 
niechęci. Hipolita bardzo czule ściskam, niech mu Bóg błogosławi 
i da cichości i mocy wewnętrznej i zapału wewnętrznego, wielkie 
serce, wielka dusza, prawdziwie ja się szczerze za niego modlę. 
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Jaroszewiczowi mile kłaniam, jak on? I księdza Dłuskiego nie 
zapominam. Za Ciebie Bogu dziękuję, mój drogi, drogi Hieroni-
mie. Pan Jezus w duszy naszej mój najmilszy.  

Twój Piotr 
 

 Edward miernie. Józef dobrze. Zdrowi wszyscy. List do Ma-
łachowskiego oddaj u księcia t. j. u Zamojskiego. Księciu, Ropele-
skie [mu] odpiszę. 
 
 

74. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 429) 
 

Rzym, l5 kwietnia 1844. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie, otrzymuję w tej chwili Twój list 
z 6 kwietnia w Wielką Sobotę dany. Ucieszyliśmy się bardzo  
z Komunii generalnej wielkoczwartkowej dzięki Bogu, Deo gratias 
– Alleluja! Teraz już wszystkie Twoje listy otrzymałem i ów z bio-
grafią Elsnera dany 12 lutego, a którym otrzymał 11 kwietnia  
w dwa miesiące. Z Elsnerem rzecz skończona. Niech tak będzie 
zwłaszcza, że to się zgadza z tym, co ja o nim napisałem. Dłu-
skiego weź do domu, bo warta wynagrodzenia jego dobra wola tak 
stateczna. Tylko go opisz dobrze! Trzymaj się mocno uczynionego 
opisania, niech szczególnie Wiktora nie zagabuje, co jednemu do 
drugiego? Twoją broszurę odeślę za trzy dni kurierem, gdzie się też 
obszerniej rozpiszę.  
 List Chwaliboga otrzymałem. Orpiszewski jest tutaj, był  
u spowiedzi. Prawie cała Polonia się spowiadała, mnóstwo osób, 
służących i panów było u bierzmowania, które dawał im Kard.[y-
nał] Fransoni. Sześćdziesięcioletnie osoby!  
 Kazania ustały z poniedziałkiem wielkanocnym, ostatnie  
z pożegnaniem miał brat Józef, po którym była uroczysta benedyk-
cja N.[ajświętszego] Sakr.[amentu], w naszym kościółku były 
wszystkie funkcje W.[ielkiego] Tygodnia, od niedzieli kwietnej do 
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mszy in Albis śpiewanej wczoraj, grób w ołtarzu rezurekcji, który 
jak się odsłoniło na Wielkanoc stało się z grobu Zmartwychwsta-
nie. Karol opływa w raju, na dobitkę po wszystkim przysłał jakiś 
nieznany dobrodziej 180 skudów na potrzeby kościoła. Sprawia 
wspaniałe wystawienie do N.[ajświętszego] Sakr.[amentu] całe 
złocone i kielich, który właśnie z Paryża trzeba sprowadzić, bo tu  
i liche i drogie. Niechże więc Wiktor natychmiast kupi kielich tej 
ceny co nasz około 250–260 fr., raczej ciężki niż wyrabiany, model 
jeżeli można prostszy od naszego, bardzo o to proszę – Wiktor wie 
mój gust, medaliony bez frezki, tu w kościele mamy dwa bronzowe 
kielichy z czaszami srebr.[nymi] i jeden srebrny wartości około 150 
fr., niepozorny, tak że jest ubóstwo w tym względzie; jeżeli by była 
okazja, a moglibyście zastąpić, to zastąp ja za trzy dni przez amba-
sadę te pieniądze przyślę.  

 Pieniądze o których Dziewulski Wam pisze doszły nas, przy-
słała je Xżna Marcellina Czartoryska97 na list Aleksandra, było ich 
2,000 fr., przyszły kiedyśmy ostatkiem gonili. Wyszło już ich ze 
trzysta fr., a tu teraz Ambrożewskiemu i Gazie przy wyjezdnym 
trzeba dać ni mniej ni więcej, jak 900 fr.!!!  

 Co też to za historia, a dla nas nauka. Oświadczyłem tedy za-
raz po świętach, że z nami pozostać nie mogą, że nie widzimy  
w nich powołania. Sceny okropne! A najwięcej na Edwarda, że ich 
oszukał, zawiódł, nie wytłumaczył rzeczy, nie wystawił jak jest, nie 
powiedział, żeśmy zakonem, chociaż Edward mówi, że im to mó-
wił, że im powiedział, że nie ma, a przynajmniej dla nich nie bę-
dzie nowicjatu, a tu surowszy niż gdziekolwiek itd. Pretensje tedy  
o dommeges et intérêts [odszkodowanie], 2,000 fr. sam Gaza 

__________ 
97  MARCELINA CZARTORYSKA, księżna (z rodziny Radziwiłłów) – (1817-

1894) – Filantropka, pianistka – odtwórczyni muzyki Szopena, jego 
opiekunka przy śmierci. Od 1869 r. osiedliła się w Krakowie, gdzie 
prowadziła salon i przyczyniła się do założenia szpitala dziecięcego  
w Rabce. 
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zapretendował, a inaczej do sądu – Ambroż.[ewski] o pieniądzach 
nic nie mówił. Nareszcie na tym stanęło, że im wrócimy, co wydali 
z własnej kieszeni i opłacimy powrót. Gaza wyrachował 330 fr. 
wydanych przez siebie na podróż 240, Godlewskiemu 30 fr. do 
karbonki na kaplicę 40 fr. itd, a Ambrożewski na podróż 140 fr., 
więc razem 470 fr. teraz na powrót po 200 fr., czyli 400, więc ra-
zem wszystkiego 870 fr. Tym kosztem spłacamy naszą gorączkę 
przyjmowania rekrutów. Daj Boże, żeby tylko tym materialnym 
groszem, żeby nie było zgorszenia, jak się nim oni odgrażają, że po 
wszystkich dzienniczkach itd., żeby nie ruiną dusz tych biednych 
braci samych. Przepędziłem parę dni gorzkich, chociaż z wielką 
jasnością sumienia, co mam robić i jeśli chcesz wiedzieć, jakie mo-
je przekonanie, kiedy i w czym zbłądziliśmy: oto w Tours, w na-
gleniu i w niejasnym wystawieniu rzeczy. Potem ja zgrzeszyłem  
w Paryżu, żem ich kategorycznie nie wyegzaminował, chociaż wte-
dy już było za późno, bo już byli mosty spalili za sobą. 

 Ich gniew tak daleko się posunął, że nie wiedzieli, co mówili. 
Gaza groził Edwardowi, żeby się w jednym lesie z nim nie spotkał 
itd. itd. To tylko pokazuje jacy rekruci i jakie było ich powołanie. 
Bo się nie spodziewali tego rugowania, myśleli wejść w układy, 
znosić itd., a potem zostawszy księdzem powiedzieć addio [do wi-
dzenia], bo się to pokazało. Wszystko stąd, że rekruci, że nie wyro-
bieni, że nie wiedzą, co życie duchowne, a nic zgoła co zakonne, 
gdzież nam takich ludzi przyjmować. Nauka, nauka! Będziesz ich 
tedy miał tam niezadługo.  

 My tu staramy się ułagodzić, jeszcze będą dwa dni do statku, 
staraj się także ułagodzić, chociaż z powagą i nie zważaniem na ich 
groźby. Jeżeliby się udali do Ciebie o wyrobienie miejsca, to się 
zajmij z wszelką groliwością, a w Twojej niebytności, niech się 
zajmie drogi Hipolit. My im to ofiarowaliśmy, to jest wystarać się 
dla nich w Paryżu lub gdzie tam miejsca jakiego w wynagrodzeniu, 
ale nie chcieli nic słuchać, bośmy się chcieli po przyjacielsku roz-
stać – otóż gdyby wrócili do tego, to im dopomóż jak najusilniej. 
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 Oleszczyńskiego rysunek przyjmij, mógłby taki napis poło-
żyć: 

IMAGINEM RESURRECTIONIS DOM. NOSTRI J-Xi fratribus 
sub hoc nomine militantibus Alictor D.D.D. [Wizerunek Zmar-
twychwstania P.N.J.C. – Braciom pracującym pod tym Imieniem, 
Autor D.D.D.] 

 Zresztą jak zechce. Po wyjściu jego na świat przyślij mi tutaj 
ze 20 egzempl.[arzy], Siostra Julia kłania Ci najuprzejmiej. Do 
Ludwiki pójdę jutro, dziś już za późno. We środę ma wejść do Sa-
crè Coeur. Pójdę, jeśli da Pan Bóg, a już jej nie widziałem od ostat-
niej owej rozmowy, na którą się żaliła przed Tobą. List przyłączo-
ny do Anusi, oddaj natychmiast na pocztę i zafrankuj – nb. nie za-
pomnij tylko włożyć go w kopertę inną i zaadresuj wyraźnie a Mr. 
Schiller, par Berlin, Tilsit a Schmaleningken. 

 Żegnam Cię, resztę na potem za trzy dni, jeśli Bóg pozwoli. 
Bóg z Tobą, Pan Jezus w Twojej duszy mój najmilszy Hieronimie. 

                Twój Piotr 
 Wszystkich najczulej pozdrów i ucałuj. 
 
 

75. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 4064) 
 

Rzym, 18 kwietnia 1844. 
 
 Temu dni parę wysłałem list do Ciebie przez pocztę. Am-
brożewski i Gara o których Ci tam pisałem, wyjeżdżają tym samym 
statkiem do Paryża, zawsze rozżaleni do najwyższego stopnia. Ja 
nic sobie nie mam do wyrzucenia, owszem nie można było inaczej 
postąpić i brat Józef zupełnie tak samo sądzi. Z przeszłości mam 
sobie do wyrzucenia szczególniej z Paryża, ale już i wtedy było za 
późno. Pisałem Ci o tym. Wypłacając im pieniądze znowu były hi-
storie, musiałem Ambr.[ożewskiemu] dodać 100 fr., tak że nas to 
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kosztuje 970 fr. bez mała tysiąc, droga nauka ale mniejsza o pie-
niądze. Trzebaż teraz, żeby nie zrobili, jak się odgrażają, krzykami, 
dzienniczkami, skrzeczeniem, jak powiada Ambr.[ożewski]. Cho-
dzi mi o to, żeby mieli miejsca. Trzeba, trzeba tedy koniecznie mój 
drogi Hieronimie wynaleźć im miejsca. Gdyby Hieronima już nie 
było, to niech drogi Hipolit tym się zajmie jest teraz Thayer, jest 
Montalembert, jest zapewne w Paryżu Janvier, może przez kogo  
z nich da się miejsce wyrobić, a może i żołd.  

 Mój drogi Hieronimie zajmijże się tym serdecznie, żebyśmy 
nie mieli nic na sumieniu i odpłacili cośmy złego mogli zrobić nie-
doświadczeniem naszym i za złe, którym nam grożą dali im dobro. 
Polecam to bardzo najlepszej woli Twojej. Oni przyjechawszy nie 
chcą zachodzić nawet do domu, ale mają do Ciebie napisać, przyj-
mijże cierpliwie ich impertynencje z którymi wyjadą. Gdyby jed-
nak chcieli stanąć w naszym domu na to nie przystaję. 
 Posyłam Wiktorowi 240 fr. na kielich. Niech go natychmiast 
kupi i przez pierwszą, a pewną okazję wyprawi. Odsyłam Ci Twoją 
broszurę, przejrzaną, nie mam czasu dzisiaj pisać Ci o niej, ale ju-
tro lub pojutrze, bo już kurier dziś nagli, zdrowiśmy wszyscy. Boże 
zlituj się nad nami, bośmy do niczego. Ale Pan Bóg zrobi w nas 
wszystko. Omnia possum in eo qui me confortat [„Wszystko mogę 
w Tym, Który mnie umacnia”]. W sprawie Ambr.[ożewskiego]  
i Gary, wielce mnie smuci wahaniem się swoim i nie pojęciem rze-
czy brat Edward, mam nadzieję w Bogu, że Ty od razu to pojąłeś  
i uznałeś za potrzebne, za konieczne. Smutek, smutkiem, a rzecz, 
rzeczą. Ściskam Cię najczulej, najserdeczniej w miłości Pana Je-
zusa, w którym jestem Twój prawdziwie. 

Piotr 
 
 Hipolita, Stefana, Wiktora i wszystkich najczulej pozdra-
wiam. Nie piszesz mi nic o Jaroszewiczu? Paszport Ludwiki – bar-
dzo, bardzo, jest już w Sacrè Coeur w Villa Lante. 
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76. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 430) 
 

Rzym, 20 kwietnia 1844. 
 
 Przedwczoraj odesłałem Ci mój drogi Hieronimie broszurę 
Twoją o Towiańszczyźnie z niektórymi poprawkami. Jeszcze zwra-
cam Twoją uwagę na trzecią stronicę trzeciego arkusza pod samym 
końcem. Tam coś jest niewyraźnego zdajesz się uprzedzać, to co 
mówisz potem o ostatniej lekcji Mickiewicza na ostatnim pół-
arkusiku. Potem nie wiem, czy potrzeba mówić, iż ja przygotowuję 
uwagi o kursie Mickiewicza. Ja bym wolał, żeby tego nie zapo-
wiadać zwłaszcza, że nie widać tam tego żadnej potrzeby. A więc 
nie. Co mi mówisz, żeby to wspólnym uczynić zdaje mi się prze-
ciwnie, wydaj więc we własnym imieniu, można nawet będzie 
nieco zaczekać z parę miesięcy – ja tymczasem proszę o broszurę 
Stefana i o Twoją, jak wyjdzie z druku. Stefana możesz przesłać 
przez pocztę sous bande. 
 T i b i  s o l i [Wyłącznie do Twojej wiadomości]. (Mam Ci 
poruczyć ważną rzecz, o którą Cię bardzo proszę, abyś się nią zajął. 
Nie wiem tylko, czy będziesz w Paryżu, żal mi byłoby bardzo gdy-
byś już nie był, bo osobiście trzeba się tym zająć. Oto rzecz jest 
siostry J.[ulii] Ona biedaczka wiele cierpi na tym, że nie ma z cze-
go się utrzymać. Wprawdzie od wejścia owego do nowicjatu nic 
nas nie kosztuje, bo jej przysłano z Warszawy paręset fr. i drugie 
paręset tu dostała, ale to niezadługo się skończy, a od nas brać nie 
chce dla różnych względów. Chce więc wziąć się do czego, albo do 
nowego zakonu, albo do świata. Taka przerwa mnie wcale nie wy-
daje się dobrą – chciałbym tedy, żeby jakim sposobem zapewnić jej 
na tę parę lat utrzymanie się, póki by się rzecz zupełnie nie wyja-
śniła. Potrzeba by jakiej osoby, która by to mogła i chciała uczynić. 
Kiedy Pani Kisielef przejeżdżała przez Warszawę wszyscy przyja-
ciele i przyjaciółki S. J.[ulii] między innymi Gabriela Z. i Adela Ł. 
polecały ją bardzo, a ona przyrzekła. Czytałem to w liście Adelki 
do S. J.[ulii] chociaż z zupełną pewnością nie przypominam sobie 
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Pani Gabrieli, ale factum jest takie. Czyby nie można tedy tego 
wyrobić u p. Kisielef, aby zapewniła S[ios]trze J.[ulii] rocznie 1200 
fr. po 100 fr. miesięcznie, byłby to uczynek prawdziwie chrześci-
jański, prawdziwie pożyteczny, prawdziwie szlachetny.  

 Teraz Ci to powiem o S. Julii, że ks.[ię]żna Wołkońska dała 
jej mieszkanie w swojej willi, gdzie jednak wydaje na utrzymanie 
się ze 60 fr. miesięcznie, bardzo mało. Ks.[ię]żna jej proponowała 
udać się na jaki miesiąc do Asyżu, do owych zakonnic del Giglio, 
gdzie wymurowała kaplicę, w której podziemiu będą groby Woł-
końskich (nb. ze wszystkiego wnoszę, że stary już się nawrócił, 
choć wyraźnie nie powiedziała, jest nie do poznania, taki dobry, 
wesoły, szczęśliwy, a dla niej samej wdzięczny i czuły jak dzie-
cko). Otóż S. J.[ulia] udaje się tam około Bożego Ciała i przepędzi 
czerwiec i lipiec, w końcu którego chciałaby się udać do kąpieli 
morskich, a potem dopiero to jest w sierpniu około października 
wziąć ową decyzję (zostanie guwernantką) i wrócić do kraju. Otóż 
gdyby było zapewnione owo utrzymanie się, jak ja zamyślam, to by 
została w Rzymie (na co się chętnie zgadza) może by wtedy przy-
łączyły się do niej Apolonia i owa druga – do czego inną rzecz 
przydać by zaraz wypadało, to jest wychowanie, na które S. J.[ulia] 
zupełnie się zdecydowała. Już nawet napisała o jedną dziewczynę 
do kraju, sierotę po przyjciółce swojej, ja tu się udam do Pani 
Richthofen (przypominasz sobie Spoleto w 1837, bawi ona teraz  
w Rzymie z mężem, matka też była, Pani Objezierska, przed kilku 
dniami odjechała do Pozn.[ania]), może odda także swą córkę, a do 
października może by się jeszcze para dziewczyn znalazła i tak mo-
żna by zacząć. Polecam więc Tobie tę sprawę mój drogi Hiero-
nimie, a w przypadku gdyby Pani Kisielef nie mogła lub nie chcia-
ła, czyby nie można co zrobić z Panią Delfiną lub z Panią Thayer, 
choćby na części, ale wolałbym tamto i zdaje mi się, że rzecz mo-
żebna; niech Cię tylko Pan Bóg natchnie i na dobrą chwilę, jeśli 
taka wola Jego. Amen. Niech się wszystko stanie jak On chce. 
Amen.)  

 Nb. Siostra J.[ulia] przypomina już nie wiem po raz który, 
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żebyś jej doniósł, co się dzieje z Zosią Rosengart i czemu jej o tym 
nie piszesz? 

 Po oddaleniu tamtych dwóch t. j. Ambrożewskiego i Gary 
dom cały zupełnie inną przybrał postać. Już ich tam zapewne macie 
w Paryżu. Czekam o wiadomości o nich. Jeszcze raz proszę, żeby 
się nimi zająć mimo wszystkiego ja nawet przyrzekłem Ambro-
żewskiemu, że jeśli chce zostać księdzem, to mu pomożemy on nie 
przyjął i bardzo byłbym kontent, gdyby mu to na myśl nie przyszło, 
bo z jego wynurzeń się jest pewną rzeczą, że teraz uczynił by to dla 
mienia kawałka chleba, a więc nie wypadało by mu pomagać  
i owszem trzeba by było odwodzić. To dopiero na końcu jasno zo-
baczyłem po ofiarowaniu nam już tej pomocy. Trzeba by mu więc 
tę rzecz wyperswadować, gdyby jej chciał albo odłożyć na przy-
szłość. 

 Teraz dopiero odczytując Twój list znalazłem żądanie Pana 
Thayer, o biskupstwie Castel Branco. Zapomniałem, dziś się do-
wiem i napiszę do niego wprost. Nic nie piszesz o Mycielskim. 
Perrone zawsze jest profesorem. Quanto mai [jak nigdy]. 
 Duński ma swoje obserwacje, co do przypowieści Adama, że 
nie taka. Ale oto trzeci już list piszę, a nigdy go w domu nie ma. 
Może do Thayera przyłączę bilecik. 

 Twój list z 12 lutego z biografią Elsnera otrzymałem 11 
kwietnia. Pani Langlade kłaniaj. Dziś 21go miałem mszę na jej 
intencję, a więc nie zapominam. W poniedziałek 6o maja będę miał 
również powiedz to jej, ja miewam mszę o 6ej z rana z kwadran-
sem. 
 Nie wiem na com Ci nie odpisał, chyba na dom pracy. Ale to 
trudno, muszę się zgodzić i zgadzam się, niech Bóg błogosławi. 
Oby się tylko udało. Przyślemy Wam jednego kandydata, kapitana 
Mikułowskiego, który tu przyjechał nie wiadomo po co z Korsyki. 
Lękam się jednak, żeby ten zakład nie upadł. Napisałem już moje 
zdanie, żeby kapłańskiej sukni najmniej tam mieszać, a starać się, 
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żeby przez braci dozorców wszystko się spełniało jak najporząd-
niej. Zachować sobie dozór ogólny nad dozorcami, a szczegółów, 
jak najmniej. Być tylko gotowym z kapłańską usługą. Pan Bóg Was 
niech oświeci. Żebyśmy się nie wdawali w rzeczy podrzędne roz-
dzielanie chleba i mięsa, od czego się Apostołowie uwolnili dia-
kony na to stawiąjąc. 

 Poczta nagli, żegnam, wszystkich braci najczulej ściskam. 
Stefana liścik dopiero o litaniach przed tygodniem otrzymałem, 
dziś go tylko pozdrawiam najserdeczniej. Pan Jezus z Tobą z Wa-
mi. 
                 Piotr 
 
 

77. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 431) 
 

Rzym, 28 kwietnia 1844. 
 
 Drogi mój Hieronimie otrzymałem Twój list ostatni z 15 
kwietnia trzy dni temu, odpisuję Ci dzisiaj naprędce korzystając 
raczej z kuriera, który za pół godziny odchodzi.  
 Czy już wyjechałeś do Brukseli? W takim razie, jakże będzie 
z moim ostatnim listem i z propozycją, którą Ci w nim czynię,  
a o którą mi jednak bardzo chodzi? Jakże to zrobić? 

 Organy dni parę temu przyszły, jeszcze są na komorze celnej 
nie odpakowane, więc nie wiemy, czy w dobrym stanie. Właśnie na 
miesiąc Maryi. Czyś otrzymał weksel na 240 fr. przeszłym kurie-
rem przesłane na kupienie kielicha, jest dopiero płatny w 30 dni po 
owej dacie, trzeba więc będzie zaczekać – niechże się tym Wiktor 
zajmie. 

 Dziś niedziela, dlatego nie tak wygodnie pisać i czasu zabra-
kło. Już Ci napisałem, iż lepiej moim zdaniem osobne broszury na-
pisać, może by mojej nie potrzeba było tak prędko, ale zaczeka-
wszy przyszła by pogodniejsza chwila, a z nią większa potrzeba. 
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 Kto to jest ten ks. Kalinowski o którym piszesz, że w domu 
ma zamieszkać? Proszę Cię pisz mi obszerniej o tych szczególniej, 
których do domu przyjmujesz choćby na mieszkanie, bo to też wa-
żny artykuł. Skąd on, czy z kraju? czy emigrant? Co potem robi? 
itd. 
 Turończyków macie już zapewne w Paryżu. Dołóżcie proszę 
wszelkich starań, żeby im miejsca wynaleźć. Nie troszczcie się 
bardzo o ich krzyki, bo zapewne krzyczeć będą, ale to tylko poka-
zuje jak nie byli do nas, jak nie mieli powołania. Trudno im coko-
lwiek wyperswadować, bo mają zupełnie świeckie wyobrażenia, 
nic nie rozumieją, ale z czasem za dwa, trzy lata nie tracę nadziei, 
że Ambrożewski może wrócić do nas, chociaż mu z gruntu trzeba 
się przerobić wprzódy. 
 Siostra Julia fizycznie słaba, ale na duszy mocna zdaje się,  
i zdaje się być dobrej myśli i otuchy. Twoje nowiny o dwóch tam-
tych i o Nuncjuszu widocznie zrobiły wrażenie. Siostra Melania 
znowu najczulej, ale co do rzeczy nie ma sojuszu, mnie przeprosiła 
uroczyście po paromiesięcznym interdykcie – Ludwika w Villa 
Lante ale Sacrè Coeur nie zdaje się jej przypadać, smutna ma być 
smutna i tylko żali się, że nigdy nie jest sama, że nie ma czasu po-
płakać!! Zdaje się, że parę dziewczyn się znajdzie na tę jesień i że 
siostry będą mogły zacząć. Bierzemy się teraz do ułożenia planu 
nauk, Boga proszę, żeby dopomógł, bo to i dla chłopców zda się,  
a o tym myślę – bardzo myślę. Jeżeli tam znajdziesz jaką dziew-
czynę, to próbuj zamówić. Wychowanie chrześcijańskie, grunto-
wne – religia, za podstawę (jej środek od którego się zacznie: życie 
Chrystusa Pana, ku temu przystosuje się figura jego, Stary Testa-
ment, to jest sens pisma alegoryczny, to jest historia święta – i to 
dla umysłu, zatem pójdzie odbicie tego życia w naszym życiu: 
Nowy Testament, to jest sens pisma moralny, czyli mistyczny, to 
jest dzieje apostolskie i chrześcijańskie i to dla serca, a wszystko  
w sposób praktyczny, historyczny, gdzie naturalnie katechizm znaj-
dzie swoje miejsce), potem historia – historia powszechna, cała 
historia polska w sposób szczególny, literatura, literatura polska. 
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Przy czym talent, jak je zowią. To wszystko Ci piszę dla wiadomo-
ści, żebyś mógł powiedzieć, kiedy się pytają. Szerzej trudno pisać.  

 Nie rozumiem, jakeś pisał Twój ostatni list na dwie ręce. 
Pantograf jaki tu mamy jest bardzo niewygodny, niech Wiktor kupi 
nam ten drugi sposób któregoś ty użył, bo widzę, żeś pisał atra-
mentem, a zatem musi być wygodnie. 

 Co do domu czekam dalszych wiadomości, pytam się jak 
rzecz stoi z kościołem ś. Klaudiusza. Do ks[ię]żnej Borghese nie 
było co się udawać, żeby za wiele nie używać środków gdzie mniej 
dosyć. Nie pisałeś mi jak Arcyb.[iskup] przyjął Mickiewicza. 
Wszyscy kłaniają – Józef pojechał do Loreto. Pani Lacombe z Pa-
ryża, dobrze znajoma Wikariatowi Generalnemu ofiarowała się  
z tym, żeby go zabrać, tego tedy roku odbył Józef dawno pożądaną 
tę pielgrzymkę. Przeczytaliśmy mowę Montalemberta i bardzośmy 
szczęśliwi. Złóż mu moje powinszowania. Chciałem aż Wam pisać 
do niego, ale trudno mi się było dziś zabrać! Nie pisałem tedy do 
Thayera, bo niestety nie mogłem się jeszcze dowiedzieć czego żą-
dał. Ściskam Cię najserdeczniej, pozdrawiam wszystkich w domu, 
też Stanisława.  

               Twój Piotr 
 
 

78. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 433) 
 

Rzym, 28 kwietnia 1844. 
 
 Hieronimie mój drogi, po dobrym zastanowieniu się, które mi 
przyszło po przeczytaniu broszury Stefana widzę, że Twoja niepo-
trzebna. A Ty byś na niej stracił i Twój wpływ na ludzi, bo druk 
zostaje i sądzi się, Twoja zaś broszura nie jest do druku po Twoich 
kazaniach. Ujęła by Ci wiele – Tobie nieprzyzwoita dbać o to, ale 
mnie wypada. Stefan lepiej daleko swoją napisał, niż byłaby Two-
ja, to także nie wypada. Szkoda, żem dawniej tych uwag nie zrobił 
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i prędzej nie miał broszury Stefana, umniejszyłbym Ci był pracy. 
Przestań więc teraz pisać i powiedz mi, czy doprawdy trzeba co 
pisać przeciw Towiań.[szczyźnie], czy nie dosyć tego, co Stefan 
napisał? Jego rzecz powoli, ale rozejdzie się po Polsce, jak jego 
Wieczory. Czy trzeba? Bo zdaje się że Mick.[iewicz] spuścił z to-
nu, że się chwieją, że się rozchwieją i czyby to nie było uderzenie 
osła? Rzecz Stefana wyszła w czas, równocześnie z przysięgą 
chwilą przesilenia, ale teraz? Przyślij mi to coś napisał, może zro-
bię jaki użytek, w każdym razie pójdzie ad acta Towianscienium. 
 Józefa za jego powrotem do Rzymu (około 10 czerwca) chcę 
posłać do Paryża, jeżeli przeszkody jakie nie zajdą lub powody 
przeciwne, to pojedzie. Ty więc mógłbyś dłużej kazać po zakła-
dach. A najlepiej pojedź do Anglii. Zdrowiśmy dzięki Bogu, wy-
jąwszy Edwarda. S. J.[ulia] jeszcze w Rzymie, ale jedzie do Asyżu 
niezadługo. S. M.[elania] w Rzymie, nie wiem co zamierza.  
S. L.[udwika] w Sacrè Coeur, już się zgłaszała z powrotem, ale nie 
przyjęta wróciła. Zapewne zgłosi się ostatecznie i wyjdzie stamtąd. 
Tą razą bowiem jeszcze nie była jak potrzeba. Ściskam Cię jak 
najczulej, jeżeliś w Brukseli najuprzejmiej pozdrów Generalstwo. 

          Twój w Chrystusie Panu Piotr 

 P. S. Żaden [Żerebców] nie wstąpił do Jezuitów. 
 
 

79. List do Jana Koźmiana (ACRR 1448) 
 

Rzym, 3 maja 1844. 
 
 Prawda mój drogi Janie, żem już blisko cztery miesiące do 
Ciebie nie pisał i masz się przyczynę użalać; ależ na Twój z 1 
marca nie było nic nagłego do odpisania, a z drugiej strony czasu 
zupełnie mnie brakowało. 

 17 maja. Co innego jest Twoje położenie, gdzie możesz kilka 
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godzin ciągiem poświęcić na pisanie, a co innego moje, gdzie po 
napisaniu trzech wierszy wypada się odezwać czasem, aż na dwa 
tygodnie.  
 Dziękuję Ci za Twoje listy i proszę Cię, żebyś nie zważał na 
moje czasem przydługie milczenie i wiernie mi pisywał przynaj-
mniej raz na miesiąc, zresztą będę się starał nie zaniedbywać  
i odpowiadać, jak można najregularniej. Dziękuję Ci za tyle wiado-
mości pożytecznych, których mi udzielasz. Pisałeś tedy do ks. Al-
fonsa względem akcji, żeby ich dalej nie rozpuszczać. Dobrze 
zrobiłeś. Ja myślę, że trzeba zawsze druczek ogłosić, ponieważ od 
druczku się zaczęło, bo tak i ks. Alfons będzie miał co pokazać. 
Powiedzieć, że kilka osób miało ten zamiar ogłaszania dobrych 
książek i rozpuścili akcje, że ten sposób pokazał się niegodny, że 
trwają w zamiarze, ale sposób akcji zmieniają na ofiary. Że ogłosili 
Ch[rys]tus Wobec Wieku, że się teraz drukuje Gerbeta dzieło, które 
nawet naszą literaturę wzbogaca, a które odpowiada potrzebom 
umysłowym takiej a takiej klasie czytelników (młodzieży itd.), że 
zamiarem osób wydających jest rozmaitym takim potrzebom za-
dość uczynić itd. itd., że przeto odzywają się do współczucia, pro-
szą gorąco o pomoc. Osoby, ktore złożyły akcje są proszone, aby je 
zamieniły na ofiary – milczenie będzie przyzwoleniem kto by 
chciał odebrać, zgłosi się do księgarni Katolickiej, seixe St. Ger-
mani, 16. Osoby zaś przyzwalające będą miały prawo do 1 lub 2 
egzemplarzy każdego wychodzącego dzieła, aż do pokrycia swojej 
ofiary. Oto mój drogi Jasiu napisz na tych warunkach taką odezwę, 
bez podpisu żadnego, jak tamta pierwsza i prześlij ją Karolowi 
Królik.[owskiemu] do wydrukowania. 

 Co do Dziennika czekam ostatnich układów, bardzo mnie 
interesuje – może też więcej będę mógł pisać, niż mi się zdawało, 
wszakże wolę niewiele przyrzekać. 
 Interesują mnie bardzo Siostry miłosierdzia wypędzone z Po-
lski. Proszę Cię o dalsze o nich szczegóły. Generał nic mi o nich 
nie pisał, ależ prawda, żem od 3 miesięcy listu odeń nie miał. Pro-
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szę Cię, żebyś z Panną Ciemniewską utrzymywał stosunki, jeżeli 
się da i starał się oświecić ją względem nas, wszakże bez najmniej-
szego narzucania się, bo ta osoba może jeszcze kiedy z łaską Bożą 
przyjdzie do nas, t. j. do Sióstr. Ale Ci to tak piszę jako podobień-
stwo.  
 Rzecz z Siostrami nowej i bardzo wielkiej próbie uległa. Pi-
szę Ci kilka szczegółów dla Ciebie samego. Pani Szołdrska osoba 
najcnotliwsza i najlepsza w życiu domowym, nie jest wcale do ży-
cia zakonnego. Bróździła ciągle i pobróździła tu w Rzymie osta-
tecznie, tak że się z nią zerwało, ale tylko pod tym względem za-
konnym, bo z resztą jesteśmy jak najlepiej. Wyszły więc z owego 
domu wszystkie trzy temu 2 miesiące. 
 
 28 maja. Co do Sióstr o których Ci pisać zacząłem to tylko 
dodam, że wszystko jest w zawieszeniu i że jedna tylko rzecz pe-
wną się zdaje, a dzisiaj pewna jest t. j., że Pani Sz. nie może być  
w tym dziele, wróci ona zapewne do pozn[ańskie]go, chociaż nie 
tak prędko. Nic o tym nie mów Krzyżanowskiemu, boby go to 
zmartwiło. Cała familia Pani Sz. ma dla niej wielkie uwielbienie  
i nie może być sprawiedliwą w osądzeniu jej powołania. Panna 
Moszyńska98, będąc w owym klasztorze delle Adoratrici, lekko so-
bie postąpiła, długo o tym pisać, rezultat, że jest teraz w Sacrè Co-
eur niby w nowicjacie, ale żałuje swego postępowania i doprasza 
się powtórne przyjęcie. Może kiedy i wróci doprawdy, bo jeszcze 
dziś nie jest bezpiecznie ją przyjąć. Za to są dwie nowe kandydatki 
z Paryża, a Pani Bartoszewicz zawsze trwa w swoim zamiarze, 
chociaż z wielką ciężkością dla tylu ciężkich prób, które musi prze-
bywać. Utrzymuje ją tylko w tym przedsięwzięciu błogosła-
wieństwo dane tej rzeczy przez Ojca S. i rady osób duchownych, 
__________ 
98  LUDWIKA MOSZYŃSKA (?-1895). Jedna z pierwszych trzech kandydatek, 

która rozpoczęła przygotowania do założenia żeńskiej wspólnoty 
zakonnej, opartej o wskazówki pierwszych zmartwychwstańców; po 
niepowodzeniu tego dzieła (1843) wstąpiła do zgromadzenia Sacrè Coeur, 
w którym wytrwała aż do swej śmierci. 
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do których się udawała. Przyłączam Ci tu list do Panny Ciemnie-
wskiej od Pani Bartoszewicz. Poleca ona tam Ciebie, żebyś jej dał 
potrzebne o nas wiadomości. 
 Chciałem Ci też pisać i napiszę słów kilka o projekcie pro-
boszcza berlińskiego wystawienia w Berlinie kaplicy polskiej. Mo-
że to i niezła myśl, ja jestem za nią. W Berlinie dosyć naszej publi-
czności. Możnaby do tego przyłączyć publiczność francuską, mie-
wać kazania po fr.[ancusku], trzymać nawet jednego księdza fran-
cuskiego, o którego łatwo by się było wystarać. Czy ten projekt 
przyjąłby się? W takim razie ta kaplica wzniosłaby się ze składek 
prywatnych, a zdaje mi się, żeby były popłatne i chętnie każdy by 
się przyczynił. Ja tu o tym już niektórym mówiłem, byli za tym  
i dano mi radę, żeby się nie udawać wyłącznie do kilku osób (Ra-
cz.[yńskiego] Chłap. [owskiego] Radz.[iwiłła]), ale zrobić rzecz 
ogólną, popularną. Mnie się to bardzo podobało. Wypowiedz się, 
co się w tej mierze może zrobić! Z tych kilku rysów rzecz rozu-
miesz. 
 Pannie Ciemn.[iewskiej] oddasz (na nasz rachunek) to, co 
ona wyda na kupienie ryciny, o którą ją prosi Pani Bartosz.[ewicz] 

 Żegnam Cię i całuję najserdeczniej i błogosławię tysiąckro-
tnie w miłości Pana Jezusa. 

Twój Piotr 

 Ks. Józef w Loreto, ks. Aleks.[ander] kłania, zdrowiśmy 
wszyscy wyjąwszy ks. Edwarda, który słaby i coraz słabszy i lękam 
się bardzo, by już nie miał suchot, ale w odpowiedzi nie mów  
o tym.  
 Módl się, Henrykowi, Prusinowskiemu i Nowakowskiemu  
i wszystkim znajomym ukłon. Orpiszewski miał pisać, ale nie przy-
niósł nic. 
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80. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 432) 
 

Rzym, 18 maja 1844. 
 
 Twój list mój drogi Hieronimie z St. Acheul przedwczoraj 
otrzymałem. Na wszystkie punkty, co do Siostry Julii masz tu jej 
własną odpowiedź. Nie wiem, czy ten Instytut ks[ię]żnej dla córek 
emigranckich przyda się nam na co, bo z listu mojego pod datą 28 
maja [sic] [kwietnia], a któryś zapewne odebrał po wyprawieniu 
swojego, dowiedziałeś się mniej więcej o planie nauk, do którego 
wykonania trzeba mieć ręce zupełnie wolne i nie odpowiadać, nie 
usprawiedliwiać się przed nikim. Siostra J.[ulia] nie wiedziała  
o tym, żem już Ci napisał i dlatego mówi, że Ci dopiero napiszę.  
 Co do nowicjuszów turońskich to niezawodna, że oni dowie-
dzieli się wielu rzeczy przed wyjazdem do Rzymu z Paryża, ale 
zamykali na nie uszy; żal mi Hipolita, który będzie miał z nimi 
niesłodką przeprawę. Błąd jednak był nasz w pierwszym ich za 
wczesnym przyjęciu. O Gazie nie ma co myśleć. Na Ambroż.[e-
wskiego] jeszcze rachuję, gdyby go tylko Gaza nie podburzał. 
Walery nakłonił go do napisania listu do mnie z Aix, alić tej samej 
nocy przyjechał Gaza z Digue, gdzie był po miejsce jeździł i zbu-
rzył tamtego na nowo. Ja myślę, że Ambroż.[ewskiego] po l-roku, 
dwóch przerobi się i przyjdzie, ale nie wcześniej. 

 Co do Jezuitów guza nie szukam i nie chcę szukać, jak się 
zdarzy okazja będę jak jestem, jak byłem – któż ja, któż my, żeby-
śmy ich niepotrzebnie wyzywali? Żem O. Villefort rzucił nie mogę 
za to gniewać się, sumienie musi być wolne, a ja Cię ręczę, że się 
podług wszystkiego widzi, iżem nic nie stracił, ale owszem zyska-
łem u O. Ventury, u którego się spowiadam. Zresztą starałem się go 
poznać wprzódy i często chodziłem, nimem się zaczął spowiadać. 
Nastręczyłem go później siostrze J.[ulii] i ona z niego bardzo kon-
tenta.  
 Prawda, że u Jezuitów dawno nie byłem, alem Ci pisał przy-
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czynę: po cóż bym później chodził? A wszakże, gdyby się pokazała 
była jaka okazja, przyczyna, itd., to bym był poszedł.I teraz szukam 
tego i zdaje się, że w tych dniach tam pójdę. Nie mój Hieronimie, 
nie mam nic w sercu ani w fantazji, jeżeli co tam chciało wejść, to 
się starałem wypędzić – chociaż z drugiej strony staram się także, 
żeby nasze stosunki nie były oparte na próżności, na tym żebyśmy 
im ulegali, schlebiali, a oni nas chwalili – niechaj będą stosunki 
szczere, oparte na miłości wzajemnej i na szacunku naszym dla 
nich, a trzeba, żebyśmy na nich zasłużyli. Da Bóg, to mając w ser-
cu prawdę i miłość nie zbłądzimy w naszym stosunku, a będziemy 
zawsze czyści przynajmniej przed Bogiem. 
 Niech Ci Bóg błogosławi w Twojej podróży i da Ci w usta 
słowo Swoje. O Apolonię się nie troszcz, bo zdaje się, że rzecz tę 
Pan Bóg utrzyma, przynajmniej S. J.[ulia] ani myśli dzisiaj wracać 
do kraju. Resztę o tym masz w jej liście. Józefa myślę do Paryża 
posłać, ale teraz pieniędzy jakoś nie mamy. Jeszcze on nie wrócił  
z Rimini i Loreto gdzie go zawiozła jedna francuska familia Pani 
La Combe.  
 Wszyscy domowi pozdrawiają najczulej.  

 Ja Cię mój drogi Hieronimie polecam ciągle, jak najserdecz-
niej Panu Jezusowi i Jego miłości i łasce – w Nim jestem na zaw-
sze. 

Twój Piotr 
 

 
81. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 434) 

 
Sor[r]ento, 17 czerwca 1844. 

 
 Mój kochany Hieronimie, otrzymałem dzisiaj wraz z listem 
od Edwarda niektóre od Was wiadomości, które mnie ledwie po 
trzech tygodniach doszły.  
 A naprzód zostań w Paryżu, boś potrzebny tam. Józef jeszcze 
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czas niejaki pozostanie w Rzymie nie wiem, jak później. Co do 
starych księży trzeba patrzeć z zupełną obojętnością na wszystkie 
ich ruchy, jak gdyby tego nie było, kiedy Arcybiskup zawoła, 
wtenczas się stawić i zrobić co każe, dając mu wszelkie objaśnie-
nia, ale nic samemu nie proponując, tylko wszystko zdając na nie-
go. Niedobra mi się zdaje Twoja myśl odstąpić im na próbę  
i strzeż się jej, bo może być w tym miłość własna. Co do zawiesze-
nia na parę miesięcy, jakoby zrobienia wakacji, to zrób jak Ci się 
podoba, wszakże oto moje zdanie, że skoro nie wyjeżdżasz i w ka-
plicy domowej byś kazał, tedy już lepiej w kaplicy publicznej. Nie 
trzeba. mieć miny cofania się przed tym napadem, który się 
wszczął, ale prosić Pana Boga o prawdziwą moc i mówić z kazal-
nicy mocniej i uroczyściej niż kiedy, nie robiąc żadnych aluzji, 
najmniejszych odcinań się – jak gdyby nic nie było i owszem bar-
dziej niż kiedy mówiąc o samym Bogu i prawdach wiecznych. 
Niech Ci Bóg pobłogosławi mój drogi Hieronimie. 

 Po napisaniu tego przypomniałem sobie, żem otrzymał od 
Ciebie list z Paryża na samym wyjezdnym moim z Rzymu, o któ-
rym zapomniałem dla rozmaitych przygód w podróży i trudności 
dostania się do Sor[r]ento, trudności materialnej. Wydobyłem go 
tedy i to Ci dodaję, że choćby audytorium zmniejszyło się do je-
dnego słuchacza: kazać. Wszakże Pan Bóg tego nie dopuści. I je-
stem zupełnie za nie zawieszaniem nawet na wakacje. 

 Co do Twego nowicjatu nic nie masz tam u siebie pewnego  
z Twoim Kwiecińskim i Bielickim. Więc jeszcze Józef nie tak tam 
potrzebny, chybaby na kazania, ale ten okres trzeba, żebyś ty prze-
był. Przyjedzie więc, jeśli się podoba Panu Bogu w swoim czasie. 
Mam zaś powód zatrzymać go w Rzymie szczególniej podczas 
mojej niebytności. Ale Karola, jeśli da Pan Bóg to Ci poślę nieba-
wem, powtarza teraz teologię moralną. Tarnowskiego odprawiłem 
przed moim wyjazdem z Rzymu, bo niezdatny do niczego, chociaż 
dobry chłopiec. Jedzie do poznańskiego, tam mu dam listy do Pani 
Objezierskiej i do Pani Mycielskiej, żeby się nim zajęły. Lepiej 
sobie pocznie w kraju. 
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 Co do Kwiecińskiego jestem bardzo, bardzo niepewny 
względem jego przyjęcia, a jedynie dlatego, że nowochrzczeniec. 
Zrób tak mój drogi Hieronimie, niech się nauczy po francusku, od-
dać go potem do Petit-Seminaire, może na retorykę, jakby potem 
skończył filozofię, to by się zobaczyło. Spodziewam się, że go 
przyjmą do Wersalu, wszakże znasz Przełożonego Seminarium? 
Może do Ronen? a może Dupauloup? Ale najprędzej pierwsze i Je-
łowicki z którym o tym mówiłem jest pewny przyjęcia. A to będzie 
dobra próba i jego chrystianizmu, i jego powołania, i jego zdol-
ności. 

 Pani Matylda jest bardzo incognito w Paryżu, nie dziw się, że 
Ci nic znać nie dała, bo i nas tu mało widywała z ostrożności odkąd 
miewamy kazania. Jest ona zawsze bardzo dobra dla nas, chociaż 
ma nieco przeciw Hipolitowi, że jej Dyzię nie sprowadził do rze-
czywistości, chociaż z nią najwięcej przestawał, ale jej pozwalał 
bujać po nieskończoności. Ma i przeciw nam wszystkim za Siostrę 
J., że nie słuchała Ojca Mossi, który jej kazał osadowić się w po-
znańskim zaraz od początku – stąd w ogólności na naszą dyrekcję. 
Ale w szczególności jest bardzo dobra. Piszę Ci to, żebyś wiedział 
stanowisko w razie spotkania się, chociaż o tym mówić nie bę-
dziecie wprost. Jestem tedy w Sor[r]ento od 12 t. m., z Rzymu wy-
jechałem 6go. Musiałem bawić w Neapolu al Gesù, cztery dni, cze-
kając na O. Prowincjała t.j. O. Manerę, który także tu zjechał na 
kąpiele. Ale mało się widujemy, raz tylko barką jeździliśmy po mo-
rzu razem. Jestem zupełnie samotny, od rana do wieczora. Wido-
cznie Pan Bóg dał mi ten czas w łasce Swojej, bogdajbym tylko 
dobrze go użył. Był mi też bardzo potrzebny.  

 Piszę też teraz Chwaliboga, i spodziewam się go już skoń-
czyć tą razą. Wziąłem i inne papiery z sobą. Nie odpisałeś mi, czy 
Towiańczykom warto teraz odpisywać? Pytałem się o to i Hipolita. 
 Pisz do mnie na Rzym, albo wprost do Neapolu, poste re-
stante, bo tu nie ma poczty (w mieście 6 tysięcznym) i tam ma-
rynarz Ojców Jezuitów odbiera moje listy z poczty. Jeździ co 
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dzień, co bardzo wygodnie, do oddawania i odbierania. Mam celkę, 
4 kroki wzdłuż i 4 wszerz, widok na morze, na Wezuwiusz, mia-
steczka pod nim, góry nad nim, kłąb dymu ogromny w tych dniach 
nad nim. Neapol mi się kryje nieco, ale go mam z ogrodu. Spokoj-
nie, cicho, samotnie, dobrze. Kąpiele mi widocznie służą, już ich 
wziąłem 4. Może też to i powietrze. Panu Bogu dzięki za wszystko. 
Myślę też tu odbyć i rekolekcje.  
 Módl się za mną mój drogi, drogi Hieronimie – bardzo Cię 
proszę i bardzo się polecam. Kłaniam [się] wszystkim, braci ści-
skam najserdeczniej.  

              Wasz i Twój Piotr 
 

 
82. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 435) 

 
Rzym, 18 czerwca 1844. 

 
 Mój drogi Hieronimie, bardzo mnie ucieszył Twój list z 7 
czer.[wca], który dopiero wczoraj otrzymałem. Dzisiejszym kuri-
rem odpisuję na niektóre rzeczy. Naprzód Ci doniosę, że od kilku,  
a nawet od kilkunastu dni bardzo byłem zaambarasowany moim 
nie bywaniem u Ojca Generała JJ.[Jezuitów] i już przemyśliwałem, 
jakim sposobem tam się przedstawić. Kiedy tymczasem Pan Bóg 
sam raczył trudność załatwić. Miał interes do mnie jakiś podrzędny 
o guwernantkę do jakiejś tu familii, więc mnie zawołał i takim spo-
sobem byłem u niego dwa razy i przyjął jak najlepiej. Bardzo z te-
go jestem kontent. 

 Siostra Julia wyjechała dzisiaj z rana do Ankony do kąpieli 
morskich, skąd wróci do Asyżu i tam zabawi, póki się nie rozstrzy-
gną jej losy i wola Boża jaśniej się nie pokaże. Jest jak zawsze go-
towa na wszystko, zupełnie spokojna, dziś prawdziwiej niż kiedy-
kolwiek i pod tym względem doznała łaski Bożej w sposób oczy-
wisty. W Ankonie będzie sama, spokojna i tanim kosztem się obej-
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dzie i z daleka od świata i dlatego nie pojechała do Neapolu.  
S. Melania została jeszcze na czas jakiś w Rzymie, zajmuje się 
Operą di S. Dorotea jak ją tu zowią, którą chce wprowadzić do 
Księstwa. Ludwika w Sacrè Coeur, fermeehermetiquement [ss. 
Klauzurowe], co bardzo dobrze i dla nas i dla niej. 
 Brat Józef wraca dziś lub jutro ze swojej pielgrzymki, która 
mu dobrze na zdrowie posłużyła. W ostatniej swojej stacji miał 
ciekawe zdarzenie. Od wyjazdu z Loreto chciał gdziekolwiek za-
trzymać się po drodze, aby postanowienia uczynione tam w reko-
lekcjach przejrzeć i ponowić nim by do Rzymu przyjechał. Przy-
bywa do Orvieto i staje u właściciela dyliżansu, który go prosi  
o mszę przed Sacro Corporale na swoją intencję tego dnia i następ-
nego, którego miał tam być jeszcze. Miałem powiada, tak długą 
mszę, żem już myślał, iż Włochowi odechce się słuchać nazajutrz. 
Aż tu gospodarz go prosi, aby został u niego 8 dni i co dzień na 
jego intencję mszę odmawiał, a on mu przez ten czas da mieszkanie 
i żywić go będzie. Został więc tam do dzisiaj, ale go już się spo-
dziewamy. 
 Tymczasem brat Edward odjeżdża stąd dziś także, na ten sam 
statek, który ten list zawiezie. Upały bardzo mu dokuczają, zapadł 
był na zdrowiu bardzo i chociaż od kilku dni bardzo mu się polep-
szyło wszakże woli jechać do Francji, na co i ja nareszcie się zgo-
dziłem, chociażem był zrazu i nieco długi czas przeciwny temu. 
Pojedzie do Walerostwa, do wód w Pirenejach i tam zabawi parę, 
trzy miesiące; zobaczymy jak mu to posłuży. Proszę Cię mój drogi 
Hieronimie dowiedzieć się od Pani Thayer o wodach w Camp bon-
ner i wziąć od niej polecenie do doktora tamecznego, u którego 
mieszkali pono i są w przyjaźni i przesłać to Edwardowi do Aix 
pod adresem Walerego. 

 Dziś miałem list od Chłap. [owskiego]. Zgłasza się z pie-
niędzmi, ma swoich 500 talarów przysłać po ś. Janie i inne dodatki. 
Wyjaśniła się rzecz cała przesyłki na nowy rok, której dotychczas 
nie rozumiałem. On tu do Rzymu przysłał swoich tylko 300 tala-
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rów, a 200 posłał do Paryża, reszta tu przysłana była z innych skła-
dek. Przysłał mi retraktację [streszczenie] Szumborskiego bardzo 
ciekawą, najkompletniejszą i najpokorniejszą za to, że liturgiczne 
przemiany w 1841 wprowadził, które niniejszym odwołuje. Kapi-
tuły obie W.[ielkiego] X.[Księstw]a podały kandydatów 6, najwię-
cej głosów miał Dąbrowski, co mnie mile zdziwiło, po nim Przyłu-
ski, co jednak zawsze przeraża.  
 Pani Karolinie jużem dawno odpisał, ale widać nie otrzymała 
była mego listu, kiedy do Ciebie pisała. Teraz znowu napiszę. Do 
Jasia także pisałem, ale nie bardzo dawno nic więc dziwnego, że 
jeszczem był listu nie otrzymał. Co do jego pisma mam dobrą otu-
chę, odkąd szczególniej znalezłem Giobertego prawdziwy wynala-
zek – nie spodziewałem się wynaleźć tyle i żałuję teraz, żem 
wprzódy nie przeczytał, prawdziwa strata. Myślę tedy wyłożyć 
rzecz Giobertego w kilku artykułach, jako najdokładniejszy wyraz 
dzisiejszy filozofii katolickiej – jest to młot na wszystko złe, na 
Kartezjusza99, przede wszystkim na Hegla itd., a prawowiczny jak 
żaden. Czytając go, szczególniej rozdział 3ci tomu I, gdzie się treść 
jego dzieła zaczyna, szedłem z zadziwienia w zadziwienie, a raczej 
idę, bom jeszcze pierwszego tomu nie skończył, choć już kończę  
i nie puszczę, aż wszystko skończę. Z piękności do piękności,  
z głębokości do głębokości warto żebyś przeczytał, możesz przed-
mowę opuścić mniej potrzebna, a długa. Co do Twego wyjazdu do 
Londynu, to Ci ostatecznie za dni kilka napiszę po przyjeździe 
Józefa. Teraz zdaje mi się, trzeba żebyś został w Paryżu.  

 Co piszesz o złych czasach na Francję i mnie się to zdaje, ale 
myślę, że wprzódy spadną na Włochy, spadną na nie przynajmniej 

__________ 
99  RENÉ DESCARTES [KARTEZJUSZ] (1596-1650), francuski filozof i mate-

matyk; większość życia spędził w Holandii; głosił racjonalizm i sce-
ptycyzm metodyczny; jego filozofia opierała się na pewności, że poznanie 
jest dostępne każdemu dobrze pokierowanemu rozumowi; podstawą sy-
stemu Kartezjusza jest uznanie pewności istnienia własnej duszy ze 
względu na jej czynność myślenia. 
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po ludzku radząc, chyba że Pan Bóg będzie jeszcze bronił swego 
miasta świętego. O Boże! Złe czasy! Wiary strasznie brakuje, 
szczególnie tam u Was, a ta która się obudza tak wiotka i wątła, że 
pożal się Boże! A to od nas samych zaczynając. Bohaterstwa po-
trzeba, a tego ani cienia. Rozumek ludzki drobny i mizerny panuje 
wszędzie, ale rozumu wiary nie znaleźć. 

 A więc będę pisał na Towiańszczyznę, niech Bóg pomaga! 
Bardzo łatwo wymówić Ciebie od ogłoszenia Witwickiego, żeś 
zajęty kaznodziejstwem, usprawiedliwiać siebie nie wypada, Tyś to 
tylko niemal miał na celu w kawałku, któryś mi przysłał. Jeżeli Pan 
Bóg pobłogosławi chęciom i da mocy i światła w tym pisaniu, to 
się ukroi porządną kurtę Panu sekretarzowi, mam pełen rękaw do-
wodów. Tylko koniecznie przyślij mi lekcje Adama tegoroczne, 
jeśli będziesz miał ich kopię – postaraj się. Czemu nie przysyłacie 
nam tych Dzienników w których na nas piszą artykuły, a szczegól-
niej tego ajwej, które było w Echu Żydów polskich jak się wyraził 
Walery. 
 Miejcież oko jak najpilniej zwrócone na szkółkę, którą mam 
nadzieję w Panu Bogu, że nam odda, a wtenczas będzie czas zacząć 
prawdziwie pożyteczną robotę i wielkiej przyszłości. W tym celu 
utrzymuj jak najlepsze stosunki z Kozłowskim (któremu się od nas 
kłaniaj, a ode mnie osobno), bo jego zawsze myślę, że trzeba nam 
przyswoić i że on będzie najlepszym dyrektorem, ma zresztą wa-
runki legalne francuskie. Żeby to Pan Bóg raczył ułożyć! Zresztą 
nasza myśl, co do urządzenia szkoły jest ta, aby profesorat był mie-
szany ze świeckich i księży stosownie do przedmiotów, tylko mu-
siała by być zupełna jedność i myśl, to jest przewodnictwo w na-
szym ręku. Staraj się wyrozumieć Kozłowskiego i otworzyć się 
przed nim z tym, że bardzo myślimy o wychowaniu i od dawna.  

 Moje ukłony wszystkim. Spodziewam się niezadługo zaw-
stydzić kochanego Stanisława dowiódłszy mu, że nie lenistwo nie 
dało mi dotąd pisać do niego. Uściskaj go tymczasem najserdecz-
niej i powiedz mu, że chowam dla niego inny uścisk radości, kiedy 
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przyjdzie chwila, że staniemy się prawdziwymi braćmi, ale go  
i dziś ściskam bardzo serdecznie nadzieją i pragnieniem. Kłaniaj 
nuncjuszowi. Już czas kończyć. Wiktora bardzo mile pozdrawiam. 
Ściskam Hipolita kochanego najserdeczniej. Cieszę się że domek 
idzie. Addio addio. 
 Wasz w Chrystusie Panu i Twój w szczególności. 

  Piotr 
 Hipolita liścik przed paroma dniami otrzymałem, brewiarz  
i kartki będą. Ale o krzyżykach Topolskiego listu nie otrzymałem, 
może go wysłał przez okazję, a ta jeszcze nie przyszła. Edward 
tylko czegoś się domyśla i coś zrobił, ale go nie ma w domu. 
 
 

83. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 436) 
 

Rzym, 28 czerwca 1844. 
 
 Kochany Hieronimie, kilka tylko słów piszę korzystając z ku-
riera. Za parę dni obszerniej da Pan Bóg napiszę przez pocztę. 
Myślę wyjechać na miesiąc lipiec z Rzymu do Sorrento pod Ne-
apolem, do nowicjatu Jezuitów, który się tam znajduje nad samym 
morzem, gdzie bym brał kąpiele na radę Bentkowskiego i odbył re-
kolekcje i przygotował niektóre rzeczy, Karol dziś wraca z Albano 
myślę go posłać do Paryża. Józefa nie wiem – może by lepiej było 
przez ten czas w Rzymie go zostawić nim wrócę, bo chociaż mało 
kto w domu zostaje – za prędko jednak byłoby posługiwać się Ale-
ksandrem. Tarnowskiego koniecznie trzeba wydalić, bo do niczego. 

 Ks[ią]że Roman Sanguszko szuka towarzysza do swej po-
dróży do Jerozolimy nastręczają mu się tutejsi nasi, otóż Tarnowski 
bardzo się doprasza, gdyby tak można się go pozbyć dobry by był 
sposób. Zmiłuj się mój drogi Hieronimie, gdyby kto się przedstawił 
rób największe trudności (lepiej nie wychodzić z naszego pierw-
szego zawiązku – jak pisze Demokrata), choć to może teraz nie-
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wczesna ostrożność, ale ja mam nadzieję w Bogu – zresztą jak się 
Jemu podoba.  

 Do Szymańskiego napisałem tu słów kilka, które przeczytaj  
i oddaj. Pozdrów też ode mnie najuprzejmiej Kołasowskiego i po-
proś gorąco imieniem nas wszystkich, żeby o nas nic nie drukował. 
Takie obrony więcej nam szkodzą niż pomagają. Zaś napady czysty 
nam zysk przynoszą. Wszakże, kiedy potwarz jest faktum, a jest 
jaki sposób usprawiedliwienia się nie wprost od nas, to można 
przystać. I tak np. mógłby Orłowski jako dyrektor domu przytułku 
objaśnić fakt o Kwiecińskim umieszczony w Demokracie.  

 Donieście mi, jakie wrażenie zrobiło ogłoszenie naszej re-
guły? Wola to Boża! Niechże się święci. Uwagi Demokraty tak są 
mizerne i sprzeczne z sobą i z tekstem reguły, że aż mnie dziwi 
taka z tej strony lichota. Tylko cóż mieli pisać?  

 Wczoraj dopiero odebrałem list od S. J.[ulii Bartoszewicz]  
z Ankony. Chora, ale znalazła poczciwych ludzi na rekomendacje 
stąd wzięte – Pan Bóg będzie miał nad nią opiekę.  
 Żegnam, ściskam najczulej wszystkich. Wiktor czemu nie 
pisze? Hipolita najserdeczniej całuję i pozdrawiam. Co robią Zale-
scy? Ordędze kłaniam.  
 Napiszę za parę dni, jeśli da Pan Bóg. 
               Twój zawsze Piotr 

 Nb. Jeżeli możesz przeczytać [Ignacego Józefa] Kraszew-
skiego100: Latarnia Czarnoksięska obraz to całej dzisiejszej Polski, 
motywa do tysiąca kazań. Wielki to pisarz. Koniecznie postaraj się. 
 
 

__________ 
100  IGNACY JÓZEF KRASZEWSKI  (1812-1887).  Pisarz, publicysta, krytyk 

literacki. Czynny działacz we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki; 
twórca nowoczesnej powieści polskiej. 
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84. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1352) 
 

Neapol, 10 lipca 1844. 
 
 Mój najdroższy Józefie, przyjechałem tutaj pozawczoraj,  
8 lipca o 7 z rana. Podróż mieliśmy szczęśliwą, morze najspokoj-
niejsze. O. Manera zatrzymał mnie w domu JJ. jako gościa na 3 
dni, t. j.do jutra – On sam ma brać kąpile morskie w Sorrento, więc 
razem mamy wyjechać i razem ten cały czas tam przebawić. 
Widziałem się tutaj z domem Xżnej Wołk.[ońskiej] który jej wy-
gląda z niecierpliwością – widziałem się z PP. Żerebców.  
 Wczoraj pojechałem do Castellamare, alem się źle z czasem 
obrachował, widziałem tylko Pą Bielińską, która najbliżej drogi 
mieszka pod górę już nie chodziłem, bo trzeba było wracać na Ave 
Maria do domu. Jestem zresztą w najzupelniejszej samotności  
i spokojności. 

 Polecam Ci mój drogi Józefie przesyłanie tu listów druków 
itd. Gdyby przyszły jakie[ś] nowe numery Demokraty lub Dzien-
[nika] Nar.[odowego] gdzieby o nas było, to je prześlij zaraz. Pisuj 
także sam, jak możesz najczęściej, to jest wedle potrzeby. 
 Kłaniam najserdeczniej Marchettemu. Pozdrawiam najmilej 
w Panu Jezusie wszystkich braci, brata Aleksandra, Alfreda, Win-
centego. Jeśli będziesz pisał do Karola, to go pozdrów ode mnie. 
Tarnowskiemu owe listy wygotuję, skoro tylko będę w Sorrento - 
adresuj do mnie li tylko par. Naples à Sorrento. Dzisiaj nic nie 
mam więcej do doniesienia. Czekam tego wyjazdu, żeby się nie-
jako rozpatrzeć na miejscu.  
 Ściskam Cię najczulej mój drogi Józefie w miłości Pana Je-
zusa, w którym jestem Twój. 
                  Piotr 
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85. List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1297) 
 

Neapol, 11 lipca 1844. 
 
 Mój drogi Alfredzie, 
 Bądź łaskaw ten list zaadresować do S. Julii [Bartoszewicz]  
i oddać dziś na pocztę. Nic się nie zmieniło od wczoraj to chyba, że 
jeszcze dziś nie wyjeżdżamy i nie wiem, czy jeszcze ze trzy dni tu 
nie zabawimy. O. Manera marudzi i zwleka.  
 Wybieram się dziś znowu do Castellamare do pstwa Cafarelli  
i do proboszcza. O pierwszych adresie dowiedziałem się od Thou-
zona, któremu byli poleceni, villa Toscana. 

 Kłaniam Generałowi Szym.[anowskiemu] najuprzejmiej, 
Thuzon bardzo mi się wypytywał o zdrowie pnny Marianny.  

 Pozdrawiam wszystkich najserdeczniej, Ciebie ściskam naj-
milej w miłości Pana Jezusa, 

                Twój Piotr 
 Kochany, najdroższy mój Alfredzie, ponieważ z Tobą już się 
nie zobaczę przed wyjazdem Twoim do Ziemi Świętej, więc weź 
na niego moje, to jest Boże błogosławieństwo przez ręce moje nie-
godne i na całą twą podróż i powrót.  

 Złóż moje serce i nas wszystkich u grobu Zbawiciela. Moje 
życzenia idą za Tobą najczulsze, najliczniejsze.  

 W Anconie zobaczę się z Siostrą Julią pod adresem: Contrada 
del Porto, dirimpetto alla Chiesa della misericordia, vedova 
Felicinolli, 4° piano.  
 Pisuj z drogi do Rzymu. Pan Jezus z Tobą. 

   Twój w Nim Piotr 
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86. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1353) 
 

Sor[r]ento, 14 lipca 1844. 
 
 Mój najdroższy Józefie, w piątek 12 lipca wyjechałem z Ne-
apolu około 5ej i tu stanąłem o Ave Maria z tym samym towa-
rzyszem, któregoście widzieli w Rzymie. O. Manera dopiero wczo-
raj wieczorem o 10ej tu stanął. Mam maleńką celkę kroków 4 
wzdłuż i tyleż wszerz, bo tu wszystko w wielkiej ciasnocie, dom 
niewielki, a 60 osób w nim się mieści. O. Rektor, który jest razem 
mistrzem nowicjuszów ma pozór bardzo poczciwego człowieka,  
O. Minister bardzo dla mnie dobry – wszakże jestem zupełnie sa-
motny, jak tylko być można, cały dzień w celi siedzę, czemu rad je-
stem. Wczoraj zaraz odbyłem pierwszą kąpiel, która mi się bardzo, 
nie wiem jak powiedzieć podobała, czy posłużyła dzisiaj wstrzy-
małem się, jutro znów się kąpię. Wziąłem się też do pracy, myślę 
że mi ten pobyt tutaj za łaską Bożą pod wszelkim względem po-
służy. Oznajmiłem także O. Rektorowi, że chcę odbyć rekolekcje, 
ale jeszcze o czas nie ułożyliśmy się, zapewne nie tak prędko. 

 We czwartek, 11 t. m. byłem znowu w Castellamare po ode-
słaniu bileciku do Alfreda. Wynalazłem proboszcza i oddałem mu 
list i koronki Aleksandra. Naprzód wzięli mnie za niegoż samego, 
za Don Alessandro. Poczciwy proboszcz kazał mi bardzo podzię-
kować Aleksandrowi ciągle się pytał, czy nie przyjeżdża na lato, 
jak był przyrzekł, że go już od maja czekają. Poszedłem potem do 
ppstwa Caffarelli, którzy mieszkają naprzeciwko w willa Toscana, 
gdzie mieszkali Karwiccy. Nic uprzejmiejszego. Pan Cafarelli za-
czął od tego, czy nie potrzebuję pieniędzy. Jeszczem nie widział 
podobnego Francuza. Przyprowadził potem żonę i dzieci i bardzo 
miło tam z półtorej godziny spędziłem. Ma tu przyjechać do mnie 
do Sor[r]ento i ofiarowali, żeby u nich mieszkać przynajmniej na 
parę dni zapraszają. A choć to temu trzy dni tylko, jak tam byłem, 
bo dziś niedziela wszakże wydaje mi się to dzisiaj, jakoby przed-
wiekowa historia. Bom potem wrócił do Neapolu i miałem tam nie 
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wiem jak długo być; na które to długo jużem się zrezygnował, tak 
że kiedy nazajutrz wyjechałem do Sor[r]ento w mojej myśli stało 
się to przynajmniej po tygodniu czasu, bom też wyjechał wcale 
niespodzianie, dopiero na parę godzin przedtem powiedział mi  
O. Manera, że mogę jechać, żebym na niego nie czekał. W ten sam 
czwartek zszedłszy z góry na dół, zostało mi jeszcze z pół godziny 
czasu do odejścia konwoju, zaszedłem więc do Pani Bielińskiej. Ta 
znowu zaprasza do siebie. Skończyło się na tym, że dała mi 5 pia-
strów tutejszych, a pierwszą razą dała mi ich 3 na zafrankowanie 
listu, a owe 5 były zwrotem za zafrankowanie. Widać, że mi płaci 
za wizyty. Bratu Alfredowi kłania najuprzejmiej. 
 W Sor[r]ento poczty nie ma, alem się ułożył z Om. Mnistrem, 
że ich marynarz będzie brał listy moje z poczty neapolitańskiej.  
A więc adresuj tam mój Józefie poste restante. Przysyłaj mi też 
regularnie wszystko w miarę, jak będzie przychodziło nawet dru-
czki, wszakże Pi. Bielińska dała na pocztę. Jakże tam u Was idzie 
mój Józefie? Dawaj mi znać jak najczęściej, bo się przyznam, że 
mi trochę smutno bez Was, chociaż to naturalnie ofiaruję Panu 
Jezusowi w Jego woli mając wszystko. Ale się coraz bardziej prze-
konuję, że takich braci nigdzie nie znajdę i dziękuję za nich Panu 
Jezusowi najpokorniej i najczulej. 

 Dziś niedziela, więc marynarz w Neapolu nie był. Jutro rano 
dopiero tam jedzie, więc choć poczta we wtorek podobno od-
chodzi, wszakże ten list puszczam jutro. A pokaże się, czy jest co 
od Was na poczcie i czy się nie zabłąkało tym fałszywym adresem 
Sor[r]ento, w którym poczty nie ma!! Proszę Cię też list tu przyłą-
czony do Siostry Julii oddać na pocztę dzisiaj, a list do S. Melanii 
sam odnieś, jeśli będziesz mógł, a nie to odeślij. 
 Bóg z Wami, moi najdrożsi, Bóg z nami wszystkimi i niech 
w nas spełnia dzieło miłosierdzia swego. Pozdrawiam wszystkich 
najczulej. Brat Karol [Kaczanowski], czy już wrócił z Albano? Czy 
powtórzył Teologię? Niech mu Pan Bóg błogosławi najobficiej do 
pracy. Aleksandra [Jełowickiego] ściskam najczulej. Toż brata 
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Wincentego [Kraińskiego]. Alfred [Bentkowski] jak się miewa? 
Aleksander [Jełowicki] w zakrystii co robi? Nie zapomnij też po-
zdrowić Sproessera i Felicego. Marchettemu moje najserdeczniej-
sze ukłony. Ciebie mój drogi Józefie ściskam najserdeczniej w mi-
łości Pana Jezusa. 
              Wasz i Twój Piotr 

 
 

87. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1354) 
 

Sor[r]ento, 19 lipca 1844. 
 
 Mój najdroższy Józefie, 

 Trzy dni temu minęło jakem otrzymał Twój list z 9 lipca 
przez ks.[iężną] Z.[eneidę]. Przyjąłem go przed Panem Bogiem  
i dziękuję Ci za niego szczerze. 
 Nic nie odpowiadam bo nic nie mam; chyba to, że może le-
piej by było, gdybyś się był nie zgorszył ze mnie, co do stosunków 
moich z S. J.[ulią] i nie robił jeszcze przypuszczeń z pozorów, 
kiedyś już mi miał tyle faktów do wyrzucenia. I teraz zdaje mi się, 
że powinienem Cię prosić o to i dla miłości Pana Boga i dla spólnej 
naszej służby Jemu i może dla większego dobra Twojej duszy,  
a pewno dla mojej prawdziwej pociechy. Piszesz mi niepotrzebnie 
o pokucie, wszakże możesz zrobić to jedno: przemień brewiarz, 
który mam po S. J.[ulii], a który Cię zgorszył na swój, stoją 3 tomy 
w mojej stancji, a 4ty pomieniam, kiedy mi da Pan Bóg powrócić. 
Inne drobiazgi muszą już pozostać. 
 Napomknę Ci jeszcze to. Czyś był wolny od obcego wpływu 
w tym Twoim sądzie? Czy też cudze zdanie, a mianowicie Ale-
ksandra miało wpływ na niego? Jeśli tak, tedy byłoby niedobrze: 
choćby nie dlaczego innego, to dlatego, że chcąc dojść prawdy 
trzeba koniecznie pozbyć się naprzód wszystkich wpływów lu-
dzkich, które mącą, a potem rozbierać, co mamy rozbierać przed 
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Bogiem, tylko według prawideł, jakie On daje zewnątrz i wewną-
trz. Tak tylko dojdziemy prawdy, Pan Bóg da z nią miłość, a w niej 
pokój. Jakoś nie wiem dlaczego, ale zdaje mi się, że nie było tego 
ostatniego w Twoim liście, chociaż zwykle Twoją duszę Pan Bóg 
obdarza pokojem. I dlatego Ci o tym napomykam. 
 Zresztą wdzięczny Ci jestem mój drogi Józefie za Twój list  
i za wszystką prawdę, jakąś mi w nim powiedział, przyciskam Cię 
bez żadnego zmyślenia najczulej do mojego serca prosząc, żebyś 
nie przestawał oddawać tej przysługi i modlić się za mną – pra-
wdziwie biednym i ufał w Panu Bogu, który Jeden może z nas coś 
zrobić i zrobi jeśli Mu się podoba. 

    Twój w Panu Jezusie więcej niż kiedy, 

              Piotr 

[Treść listu rkps 1272 ACRR (brudnopis) jest taka sama, jak listu 
rkps 1354 ACRR]. 
 
 

88. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1355) 
 

Sor[r]ento, 24 lipca 1844. 
 
 Mój drogi Józefie, trzeba by koniecznie ulżyć Hieronimowi 
[Kajsiewiczowi], czytałeś jego list ostatni, więc widziałeś jak zmo-
rdowany. Mimo wszystkiego więc na tym się skończy, że poje-
dziesz do Paryża, chociaż jeszcze nie zaraz. Chciałem Cię jak wi-
działeś zatrzymać w Rzymie, ale to z powodów bardziej ludzkich, 
więc się nie ma co nimi bardzo zajmować, Pan Bóg pomoże, co mi 
piszesz w ostatnim liście o Krasn.[osielskim] i z jego powodu z te-
go będę się starał korzystać, szczególniej co do Mszy, którą bym 
przecie doprawdy nie chciał ludzi gorszyć. Nie wiem, jak to zrobię, 
bo nie miałem nigdy intencji ani mieć długiej, ani szczególnej, ale 
Pan Bóg dopomoże, jeżeli chce jakiej odmiany, o co Go proszę 



 

 242

szczerze. Co do bywania w mojej stancji Siostry Julii nie wiem, jak 
to mogło zgorszyć – już tu zda mi się, że się diabeł złapał, bo tego 
było wszystkiego dwa razy – raz ostatni kiedy kawą częstowałem, 
było to przy siostrze Melanii, przy bracie Alfredzie i Edwardzie,  
a pierwszą razą przyszła, żeby się widzieć z Edwardem i ja wysze-
dłem do stancji Aleksandra, potem prawda zostałem z nią sam, ależ 
przy drzwiach otwartych i każdy mógł wejść i nawet parę razy 
wszedł Edward, czy Alfred już nie pamiętam. Co było gorszące, to 
gorszące, żem długo siedział, późno przychodził, to co innego, ale 
owe dwa razy, doprawdy tu już potrzeba gorącej woli gorszenia się 
i tak jeszcze trudno przyjść do rezultatu. Ale niech to wszystko 
Pana Boga chwali, jeżeli tylko to być może, przynajmniej niech 
przyjmie za wszystko prawdziwe w czym zawiniłem. 
 Mojej tu samotności nic a nic nie przerywa – jestem zupełnie 
sam, za co dzięki Panu Bogu. Chwaliboga kontynuję, rekolekcje 
zapewne odbędę dopiero po ś. Ignacym do nich będzie mi przygo-
towaniem ten czas. Może też Pan Bóg będzie łaskaw natchnąć mi 
co dobrego, Jego wola i łaska! Pan Cafarelli miał tu się zjawić, ale 
go dotychczas nie widać, to i lepiej. Zapomniałem był napisać da-
wniej, żem list do ks[ię]żnej Ogińskiej, kazał oddać w porcie mary-
narzom ischijskim, więc go musiał otrzymać. 

 Cóż ja mogę zrobić Malińskiemu tu w Neapolu? Tam w Rzy-
mie trzeba się udać do ks[ię]żnej Czartoryskiej, żeby mu wyrobiła 
wizę ambasadora. Pozdrów go i ucałuj i przeproś niechże zrozu-
mie, że ja tu nic mu zrobić nie mogę. Pani Amelia Ł. w swoim li-
ście kłania [się] wszystkim najuprzejmiej, Tobie w szczególności  
i bratu Aleksandrowi. List do Edwarda zapieczętuj i oddaj kurierem 
[do] ambasady do przesłania, albo też na pocztę via di mare. Ode-
ślij także list do S. J.[ulii] – zaadresowawszy. 

 Nie przestawaj modlić się za mną, ja za Ciebie szczerze się 
modlę o ile mogę do najdroższego Pan Naszego, jedynego Pana 
Naszego, jedynego Pana Jezusa, w którym cała nasza pociecha od 
tych pocisków ludzkich, które w końcu są niczym, a dobre dla du-
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szy. Ściskam Cię tysiąckrotnie, Karola (który niechże powtarza 
Teologię i zostaje w Rzymie tymczasowo), Aleksandra, Alfreda. 

Twój cały w Panu Jezusie Piotr 
 
 Sproeser, że odejdzie bardzom kontent, a może co będzie  
z tego Żmudzina? 
 
 

89. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1356) 
 

Środa, 31 lipca 1844. Castell’a mare. 
 
 Mój drogi Józefie, 
 Jestem tu u Państwa Cafarelli od przeszłego czwartku. Ciągłe 
wycieczki i odwiedziny zajęły mi czas. Trochę się naruszałem po 
zasiedzeniu w Sor[r]ento, bo tam przez dwa tygodnie mogę po-
wiedzieć, że nie wyszedłem z celi. Teraz już wracam do Sor[r]ento 
i stamtąd za parę dni obszerniej napiszę. Zapewne też znajdę jaki 
list od Ciebie. Tu odebrałem przez P. Gąsiorowskiego, którego nie 
widziałem Twój list z 22 lipca z Dziennikiem Narodowym i listem 
od Pani Melanii z którego widzę, że ją jeszcze zastanę w Rzymie. 

 PPstwo Caf.[arelli] przyjechali po mnie całym dworem do 
Sor[r]ento w barce i wyspowiadawszy się wszyscy, pociągnęli 
mnie do siebie do Sor[r]ento. Byliśmy tu już wszędzie po górach, 
byliśmy w Vico, byliśmy na Wezuwiuszu. Kłaniają Ci najuprzej-
miej, toż i bratu Aleksandrowi, kłaniają domem całym i proszą  
o zachowanie wzajemnego przywiązania. 

 Co do mego zdrowia zdaje mi się, że mi lepiej to jest, żem 
rzeźwiejszy. Chciałbym, żeby mi to doprawdy pomogło. Jak Pan 
Bóg zechce. 
 Co do kochanego Hieronima, jego kazania i Twojego wy-
jazdu do Paryża, napiszę z Sorrento. Módl się za mną mój drogi 
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Józefie. Uściskaj najczulej wszystkich braci i wierzaj, żem zawsze 
Twój w Panu Jezusie. 
                 Piotr 

 
 

90. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1357) 
 

Sor[r]ento, 5 sierpnia 1844. 
 
 Twój list mój drogi Józefie w odpowiedzi na mój i drugi  
z listem od Hieronima otrzymałem temu 3 dni za moim przybyciem 
do Sor[r]ento. Odpowiem Ci na ów pierwszy następną pocztą. 
Tymczasem myślałem o pieniądzach dla Was, a ponieważ była tu 
wczoraj Pani Bielińska, więc ją o to prosiłem.  

 Będziecie zatem mieli 100 fr. za pośrednictwem jej doktora 
w Rzymie. Może drugie sto franków będę Wam mógł przesłać za 
parę dni z pieniędzy, które mi zbywają i ze składek, o które 
poproszę.  
 Spodziewam się tu bowiem jutro p[a]ństwa Cafarelli i Pana 
Aynard z którym się w Castell’a mare zapoznałem – mają mnie  
z rana zabrać do Capri, a wieczorem na powrót w Sor[r]ento wy-
lądować jutro albo pojutrze. Miejcie więc cierpliwość, a potem do 
Neapolu zapewne będę musiał pojechać dla ich przesłania, więc 
może co od Thouzona dostanę.  
 Mój drogi Józefie proszę Cię o rychłe t. j. dziś jeszcze ode-
słanie przyłączonego listu do S. Julii. Pozdrawiam wszystkich,  
a Ciebie w szczególności mój najdroższy w Panu Jezusie Józefie. 

Twój Piotr 
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91. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1358) 
 

Sor[r]ento, 5 sierpnia 1844. 
 
 Twój list mój drogi Józefie, datowany z 26 lipca otrzymałem 
dopiero przedwczoraj po moim powrocie z Castell’a mare. Albo się 
nad moim listem dosyć nie zastanowiłeś, albo nie był dość jasny.  
A jednak myślałem, że jasno napisałem. Bo mi się żalisz na jego 
obojętność i w jednym miejscu dajesz do zrozumienia, że nie da-
łem najmniejszej oznaki przyjęcia na siebie winy. To mnie bardzo 
zdziwiło i proszę Cię przeczytaj raz jeszcze mój list. Znajdzisz tam, 
że go przyjąłem, to jest to, co zawierał i że Ci wdzięczny jestem za 
wszystką prawdę, jaką mi w nim powiedziałeś, a więc przyznaję się 
do niej, z której jeden tylko zrobiłem wyjątek, a te Twoje przy-
puszczenia z pozorów – wszakże ani pozorów się tych nie wy-
pieram, to jest nieroztropności, to jest, żem ani myślał przynajmniej 
stanowisko o tym, że mogło kogo zgorszyć, ale żałuję, żem tego 
nie pomyślał.  
 Co napisałem, iż nie odpowiadam, bo nic nie mam, to nastę-
puje po tym, że przyjmuję, a więc ma znaczyć, że się nie tłumaczę 
– przynajmniej to miałem w myśli – nie tłumaczę się i nie daję 
obietnic żadnych, bo to zależy od łaski Bożej, więc tylko dodałem 
w końcu, żebyś ufał w Panu Bogu, który może z nas co zrobić. Nie 
tłumaczę się i nie odpowiadam, bo wszystko prawda, bo nic nie 
mam do odpowiedzenia wyjąwszy na Twoje przypuszczenia,  
o których zaraz zacząłem mówić. Że zaś Ciebie znalazłem w tych 
przypuszczeniach bardzo surowym i jakoby nie swoim, takeż 
zdawały mi się prawdziwym sądem, więc się Ciebie zapytałem. 
Czyś był wolny od obcego wpływu w tym Twoim sądzie? Oto treść 
cała mojego listu. 
 A więc upada Twój ostatni, mój kochany Józefie na naszą 
[w]spólną pociechę. Bo i do czegoż więcej mogę się przyznać? Lub 
jakie obietnice uczynić? Zostaw moją poprawę Panu Bogu teraz  
i módl się za mną, ja Ci to tylko mogę powiedzieć, że Pan Bóg nie 
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daje spać memu sumieniu. Cieszy mnie zresztą bardzo, co piszesz, 
że właściwie Tyś się ze mnie nie zgorszył, bardzo za to dziękuję 
Panu Bogu. Ja miałem nadzieję, że w Tobie samym tak być mu-
siało. Ale co mi piszesz, że nie Aleksander pierwszy jedno Edward 
dał Ci smutny opis itd., czyż nie widzisz, że tym potwierdzasz moją 
uwagę o obcym wpływie na Twoje zgorszenie? Ale dajmy temu 
pokój ja dałem przyczyny, to jest ów nieporządek itd., i pozory, 
muszę teraz cierpieć szemranie braci. Ciebie tylko proszę mój drogi 
Józefie, ponieważ Cię nawet upoważniam do sądzenia o mnie, że-
byś jak do mnie tak i we wszystkim, na najpozorniejsze nawet zda-
nia nie miał żadnego względu, ale sam rzecz rozbierał przed Panem 
Bogiem, tam gdzie idzie o sąd Twój. 

 Bierzesz przede mną obronę Aleksandra. Dzięki Bogu nic mi 
nie powiedziałeś o nim, czego bym ja sam sobie o nim nie był już 
powiedział. Jego jednak dobroć i miłość nie czynią go nieomyl-
nym, a przynajmniej wolnym od przesady nieuchronnej prawie 
przy jego charakterze żywym i zewnętrznie rzeczy biorącym, więc 
tym bardziej strzec się potrzeba jego sądu, zdania. Zwłaszcza, że ta 
sama żywość daje mu wpływ niby większego przekonania połączo-
nego z ową dobrocią i miłością. Teraz, czy mu dać tę oznakę przy-
jęcia na siebie winy o której piszesz, żeby zaspokoiła jego serce? 
Mnie się nie zdaje, a to dlatego, że ja zrozumiałem dobrze jego sąd 
o moich stosunkach z S. J.[ulią], którego następstwem jest to, żeby 
zerwać z S. J.[ulią]. Moja wina przed nim jest w samych sto-
sunkach z S. J.[ulią]. Otóż ja tej winy na siebie nie biorę, moja 
wina jest nieporządek w woli, który się rozciągał tak do tych sto-
sunków, jak do wszystkich innych, a z którego wypływa niepo-
rządek zewnętrzny. Tę winę przyjmuję i żałuję i chcę się poprawić. 
Ale zrywać z siostrą Julią nie widzę żadnej potrzeby. Co innego 
zaś, przynajmniej w tej chwili Aleksandra [Jełowickiego] nie za-
spokoi. Zostawiam więc go czasowi i Panu Bogu. A mam zawsze 
nadzieję, że on zmieni zdanie. 
 
 Z Neapolu, 16 sierp.[nia]. To Ci napisałem temu dni 11. Źle 
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może zrobiłem, że wczoraj nie odesłałem, ale przyznam się, że 
piszę o tym ze wstrętem i że wolałbym wszystko zostawić Panu 
Bogu, bo mam w Nim ufność, że On to raczy na dobre obrócić sam 
z łaski Swojej – wolałbym więc czekać. Wszakże posyłam Ci to, 
żebym Cię nie zasmucił milcząc dłużej. A dla zupełnej jasności po-
wiem Ci w krótkich słowach, jak całą tę rzecz uważam. Uważam 
za złe stratę czasu i to przed Bogiem. Uważam za złe późne wra-
canie do domu, a stąd pewne pozory zgorszenia i nieporządek i to 
przed braćmi. 
 Cokolwiek jest nadto nie mogę uważać za słuszne i dlatego 
postanowiwszy poprawę w tym, na resztę zdaje mi się przed Panem 
Bogiem, że mogę nie zważać. I dlatego zachowuję sobie wszelką 
wolność stosunków z S. J.[ulią], a jeśliby kto jeszcze się gorszył, 
gorszyłby się niesłusznie – wtedy trzeba by być cierpliwym i nie 
zważać, a mieć ufność w Panu Bogu. 
 Oto jest wszystko. Nie bierz tego mój drogi Józefie za 
oziębłość, za upór, za dumę. Piszę tak krótko, bo przeciwnie nie 
chcę mojej rzeczy zalecać, usprawiedliwiać, bronić, wmawiać. 
Poleciłem ją całą Panu Bogu, On ją poprowadzi, On usprawiedliwi, 
On obroni, w Nim moja ufność zupełna. I powiem Ci, ponieważ 
Cię prawdziwie kocham i chętnie Ci moją duszę otwieram, że mam 
w tym sumienie zupełnie spokojne i ta ufność jest głęboka w Panu 
Bogu. A czyż myślisz, że to sobie tak łatwo wmawiać i nie trwożę 
się o moje zbawienie i nie staram się oczyścić mego serca z naj-
mniejszych cieniów? 

 Ale dość o mnie. Módl się zawsze za mną, mój najdroższy 
Józefie, módl się i na intencję S. Julii, dla której widzę nie masz 
dosyć miłości. Nie wymawiam Ci to, ale Ci jednak nie mogę nie 
zostawiać niesprawiedliwości Twojej w sądzie o niej. Piszesz mi: 
namawianie do niej osób nieznanych, kiedy jej najbliższe znajome 
ją opuściły, uważam za bardzo złą radę. Naprzód Pani Melania je-
szcze dziś do niej przyczynia się, jak może. Ludwika kilka razy 
słowa tylko czekała, żeby z nią zostać i to aż do ostatka. A więc nie 
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one, ale ona je opuściła, a to zupełnie co innego. Potem te nieznane 
osoby, o których piszesz same się zgłosiły, Kajsiewicz ich nie 
namawiał ja zaś ledwie wiem, co za jedne i nigdy nie namawiałem. 
 Co do dzieci Pani Richthofen, to zupełnie co innego, ale 
dzieci się nie namawia i nie wiem, czyś to pisząc myślał nawet  
o Pani Richthofen, bo wtenczas nie tylko niesłuszny, ale dziwny 
byłby mój zarzut. Życzyłbym wszystkim dzieciom takiej dozor-
czyni jak S. Julia i nie miałbym skrupułu namawiać wszystkich 
rodziców, aby w tak dobre ręce swoje dzieci oddali. Widzisz więc 
mój drogi Józefie, że nie było ani opuszczenia od najbliższych zna-
jomych, ani namawiania nieznanych osób, upada więc Twój wnio-
sek, że takim sposobem żadne się zgromadzenie nie tworzyło, i że 
takim sposobem nikt się na przełożonego narzucać nie może.  
 Mój drogi Józefie, co Tobie było, kiedyś to pisał? Wszakże 
dosyć znałeś wypadki, żeby zasłoniwszy się nieco zobaczyć, żeś 
wszystko wziął na wspak? Ja doprawdy nie pojmuję i widzę w tym 
jedną tylko rzecz, to jest Aleksandra [Jełowickiego], który to 
wszystko widzi bardzo poczciwie, ale bardzo fałszywie i nie gnie-
wa mnie zgoła, ale kłopoci dlatego właśnie, że fałszywie, a poczci-
wie i żal mi nieco, żeś Ty nie miał dosyć miłości dla mnie i dla  
S. J.[ulii], która by Ci dała przezorność i moc w Twoim sądzie, któ-
rym byś sprostował sądy Aleksandra, a nie byłbyś mu się poddał. 
Ale tak Pan Bóg chciał dla mego i jej upokorzenia i oczyszczenia, 
co mnie bardzo miło przyjąć od Pana Boga, ponieważ taka była Je-
go wola najświętsza, tę parę uwag co [do] twego sądu o S. J.[ulii]. 

 Co piszesz o jej śledzeniu i odkrywaniu cudzych wad, to po-
szło od Ciebie, ależ mój drogi Józefie, przecież się ona tego nie 
zapiera i stara się poprawić i czyż to ma być przeszkodą do jej 
prawdopodobnego powołania, jeśli doprawdy uważa to za złe  
i chce się poprawić?  
 Mój drogi Józefie, wcale tu nie chciałem bronić S. J.[ulii]. 
Spuszczam jej obronę na Pana Boga i jestem pewny, że jej nie 
opuści, alem tylko chciał Twoją niesprawiedliwość pokazać Ci,  
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a stąd zachęcić Ciebie do modlenia się szczerego za nią, prosić  
o miłość dla niej i o prawdziwie dobre dla niej serce w Panu Jezu-
sie. 
 Wracam dzisiaj do Sor[r]ento. Zaczynam rekolekcje, podczas 
których myślę zacząć kontynuować kąpiele, których dotychczas 
wziąłem 22. Po czym wrócę do Neapolu i zapewne statkiem 28 
przyjadę do Civitavecchia. Módl się tymczasem za mnie. Jestem 
zawsze w Panu Jezusie sercem całym. 

Twój Piotr 

 Uściskaj wszystkich w domu. Czyście otrzymali 100 fr. Pani 
Bielińskiej? Od jej doktora. Do Paryża poślij pieniędzy, ile bę-
dziesz mógł po otrzymaniu od Generała zaraz (1000 fr?), czy je-
szcze nie otrzymaliście? Nie miałem dziś listu [z] 17go, ostatni  
z 10o odebrałem 5 dni temu. List do Pani Amelii Ł. przyszłą pocztą 
dopiero wyślę, bo dziś nie mogę już dokończyć.Przyłączam do 
Aleksandra list od proboszcza z Castell’a mare. 
 
 

92. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 437) 
 

Neapol, 12 sierp.[nia] 1844. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie. Prawda, żem zawinił nieco prze-
ciwko Tobie w odpisywaniu. Wszakże w ostatnim liście odpowie-
działem Ci, przyrzekam poprawę. Otrzymałem Twój z 27 wczoraj 
dopiero; nadzwyczaj mnie ucieszyła wiadomość o Wiktorze i Sta-
nisławie. Niechże Wiktor zaraz przyjeżdża nie tracąc czasu Sta-
nisława oczekuję z upragnieniem, o Boże dajże go nam za brata! 
 Dziękuję Panu Bogu za obrót jaki rzeczy biorą i kierunek ja-
kim idą. Dobrze, że nas prześladują, a jeszcze lepiej, że milczymy. 
Łaska Boża i jedno i drugie. 

 Ty więc mój drogi Hieronimie czekaj w Paryżu na Józefa. 
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Nie upadaj na duchu, nie upadaj. Owszem confortare et age viriliter 
[umacniaj się i działaj mężnie].  

 Czytałem Twoje przeciw zbiegom. Zdaje mi się mój drogi 
Hieronimie, żeś zanadto wpadł w świetczyznę. Przypuszczam, że 
niewiernie oddano z tym wszystkim unikaj tego szkopułu, bo Ci 
grozi. Józef nigdy na tę drogę nie zboczy i dlatego lękam się także, 
byś mu przez to nie popsował [popsuł] wejścia. Całe moje serce 
jest z Tobą mój drogi najdroższy Hieronimie i pomaga Ci, jak 
może. Czekaj tylko cierpliwie Józefa, bo nie może wyruszyć, póki 
nie przybędę. Zabawię tu jeszcze z parę dni w Neapolu, przy-
jechałem dla widzenia się z O. Bernardem i Marią–Luizą ową za-
konnicą, co to pisze komentarze nad Pismem św. z objawienia – 
chciałem jej zakomunikować całą naszą egzystencję, wejść w spól-
ność duchowną, polecić także siostrę J.[ulię]. Miewam co dzień  
z nią konferencje po parę godzin, niech będą dzięki Bogu – wielem 
już z tego skorzystał. Sądzę, że jej objawienia są prawdziwe,  
w czym przyłączam się do sądu daleko właściwszych sędziów, aleć 
mogę teraz powiedzieć, jak Samarytanie Samarytance „nie dlatego, 
że ty nam mówisz, ale żeśmy sami widzieli i słyszeli”. Uważam ją 
za prawdziwie świętą osobę – taka prostota, szczerość, pokora, 
miłość, żyjąca nauka tych cnót. Dziwne łaski ma od Boga. Ona to  
o ś. Filomenie wszystkie szczegóły do wiadomości podała, jej ży-
wot, męczeństwo itd. 

 Dziś właśnie było święto ś. Fil.[omeny] służyłem za diakona 
do benedykcji. Tam miewam msze w kaplicy tych nowych za-
konnic, które tam mają szkółkę dla dziewczyn (120). A jest ich 10 
zakonnic dopiero. Wszystko ubożuchno, aż mi wstyd było myśleć 
o bogactwach ś. Klaudiusza i naszej kaplicy Paryskiej, która w po-
równaniu jest książęcą. Chociaż i one tutaj robią ile mogą. Sama 
Maria–Luiza zdaje się, że nas bardzo pokochała. Żebyś wiedział  
z jaką ona prostotą opowiada swoje widzenia, bo to dla niej chleb 
powszedni – gdzież bym tu mógł wszystko opowiedzieć. Dziś mi 
opisywała N. Pannę jakby patrzyła na nią, jej majestat, powagę, 
słodycz, dobroć niewymowną, taka! iż tylko jedna Maryja taką być 
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może! Na czole korona z pereł, a płaszczem całe niebo okrywała,  
t. j. cały Kościół, a dobroci tyle, iż gdyby jej kto chciał sto razy 
życie odebrać, ona by go sto razy gotowa do serca przycisnąć.  
 Tak więc zabawiwszy tu jeszcze dni parę, jeśli da Pan Bóg 
(przez które biorę ciągle kąpiele, a więc nic nie tracę) wrócę do 
Sorrento na rekolekcje, które odbywszy jeszcze w Sorrento, albo tu 
zapewne z parę dni zabawię dla dokończenia kąpieli i wracam, jeśli 
da Pan Bóg do Rzymu. Jest tu ks[ię]żna Z.[eneida] W.[ołkońska], 
której syn w Szwajcarii żeni się z katoliczką, baronową Lilien, 
Bawarką. Ślub nie mógł tu mieć miejsca, chociaż mieli dyspensę, 
nie wiem dobrze dlaczego, co ks[ię]stwo oboje nieco zmartwiło. 
Młoda para kocha się nadzwyczaj, chociaż narzeczona nie w pierw-
szej młodości - zdaje mi się dobrze starsza od ks[ię]cia Aleksandra, 
módl się na jego intencję. Jest familia Żerebców cała. Jest młody 
Ledóchowski z akademii eccles. rzymskiej i francuski abbe de Le-
seleuc. Także ks. Gerbet. Tych widuję i P. Thouzon. O. Manera 
wyjechał na wizytę. 
 17 sierp.[nia] Dzisiaj wracam do Sorrento i jeśli da Pan Bóg 
zacznę rekolekcje, a potem pewno statkiem 28 wracam do Civi-
tavecchia. Bardzo mi kąpiele posłużyły, których już wziąłem 22. 
Spieszę dzisiaj, więc Ci krótko piszę. Przyszłym statkiem da Pan 
Bóg więcej napiszę. O pieniądze bądź spokojny, jak tylko Generał 
przyśle, to się podzielimy, tymczasem w Rzymie nie ma ani grosza, 
jak mi ostatecznie pisali. Przyrzeczono mi stąd dla nich tymczaso-
wo posłać 100 fr. nie wiem, czy zrobili. 

 Bądźcie wszyscy zdrowi, Pan Jezus z Wami. Bądź mi zdrów 
mój drogi Hieronimie – dzisiaj po raz ostatni widziałem się z Marią 
Luizą przyrzekła się modlić zawsze, zawsze za nas powiedziała mi, 
że nas bardzo pokochała, że uważa za dzieło Boże, że życzy, aby  
w Neapolu się ułożyło!! Prosi o spólność w jej w imieniu nas 
wszystkich, przyrzekłem. I to sama z tym wszystkim się oświad-
czyła – dzięki Panu Bogu, bo ją prawdziwie mam za duszę od Boga 
wybraną. 
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 Niechże Pan Jezus będzie z Wami z nami wszystkimi na za-
wsze. Amen. 

Twój Piotr 
 

 
93. List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1359) 

 
Sor[r]ento, 19 sierp.[nia] 1844. 

 
 Mój najdroższy Józefie, 
 Za kilka chwil zaczynam z łaski Bożej rekolekcje. Pisałem do 
Ciebie przedwczoraj. Dzisiaj tylko donoszę, że pieniądze Pani Bie-
l.[ińskiej] (100 fr.) miał wypłacić Generał Szymanowski nie wiem, 
czy to uczynił. Pani Biel.[ińska] wręczyła mi te pieniądze, jakem 
teraz przejeżdżał przez Castell’a mare. Jeżeli więc Generał wypła-
cił, to mu je wróćcie, jeśli nie, to zatrzymajcie. Posyłam te pienią-
dze przez dyliżans neapolitański. Ponieważ sam je nie mogłem już 
oddać do przesłania uprosiłem więc zatem Pana Cafarelli, nie wiem 
tedy którym dyliżansem pośle, trzeba więc dowiedzieć się na obu  
i koło poczty i koło placu hiszpańskiego – w dzień po otrzymaniu 
tego listu. 
 Módl się za mną przez ten czas rekolekcji szczególniej i po-
leć braciom. Ja zaraz po nich, jeśli da Pan Bóg wyjeżdżam do Nea-
polu, a stamtąd do Rzymu [w] pierwszym dniu września.  

 Jeśli co nagłego wypadnie, to na liście napisz tres presse 
(bardzo pilne), to taki list otworzę podczas rekolekcji. Gdybyście 
nie mieli ani grosza, to zatrzymajcie te 100 fr., a gdyby i tego dość 
nie było, to napiszcie, a ja może co dostanę jeszcze, jeśli nie od 
Pani Bielińskiej, to od P. Cafarelli, chociaż ze wstydem, bo 
nadzwyczaj wiele dla mnie świadczył i dziś jeszcze woził mnie do 
Capri z całą familią i odwiózł. do Sorrento. Co go wogóle wiele 
musiało kosztować. 

  Polecam Was wszystkich Panu Naszemu Jezusowi, Ciebie  
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w szczególności mój drogi Józefie i w Jego miłości zostaję zawsze. 

   Wasz i Twój, Piotr 
 

 List do S. J.[ulii] oddaj na pocztę, bo mógłby jej już w An-
konie nie zastać. 
 
 

94. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 438) 
 

Rzym, 13 września 1844. 
 
 Mój drogi Hieronimie, nie mogłem Ci zaraz odpisać na ku-
riera po moim przybyciu do Rzymu. Dałem Ci tylko znać, że za 
dwa dni Ci obszernie napiszę, wziąłem się tymczasem do pisania 
długiej noty do Sekretariatu i to mnie głównie przetrzymało.  
 Dzięki Bogu, prócz Twojego dokumentu otrzymałem drugi  
z poznańskiego parę dni po przybyciu, skombinowanie tych obu 
posłużyło mi do ułożenia kompletnej noty, którą już prawie całą 
podyktowałem, dziś zapewne skończę, w której przedstawiam cały 
stan obecny naszego Kościoła tak jak, to przypominasz miałem da-
wniej uczynić. Nota ta zarazem mi posłużyć może do owego expo-
sé des motifs [przedstawienia motywów] mającego poprzedzić mo-
dlitwy. Za łaską Bożą tą razą żwawiej poszło.  

 Mówiąc to, bo mnie oskarżasz o far niente [nieróbstwo] wło-
skie, zarzut na który niestety zasłużyłem w ostatnich czasach  
i wcale Ci go za złe nie miałem, jak ani listu Twego, w którym lę-
kasz się o połajankę za to, jakobyś znowu tyć zaczynał. Nie mój 
Hieronimie ten list Twój zdał mi się chudy i zdrowy i za łaską Bo-
żą mam nadzieję w Nim, że nie dopuści, abym za złe brał, co jest 
dobre i zdrowe, choćby z moją szkodą. 
 Żeś do Anglii pojechał dobrze zrobiłeś, ale nic jeszcze nie 
wiem o wyprawach tam Twoich – oczekuję. Józef, jak wiesz za 
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kilka dni jedzie do Was, on przywiezie szczegółowsze wiadomości. 
Ja tu tylko odpowiem na naglejsze z Twego ostatniego. 

 1/ niechże Kwieciński będzie w domu i uczy się. Ale go tam 
u siebie w Paryżu trzymaj. Niech się uczy oprócz łaciny i francusz-
czyzny, o której mi piszesz jeszcze arytmetyki i matematyki dla 
rozwinięcia władz i historii, jak można najporządniej spisując sobie 
kurs z książek wskazanych. 
 2/ Tobiasza, drugiego Żyda, nie przysyłać do Rzymu, t. j. nie 
pomagać mu do wyjazdu. Żydzi chętnie się włóczą. Jeżeli chce się 
nawrócić, niech to tam w Paryżu zrobi. A jeśli my mamy go przy-
gotowywać, niech się to długo, długo dzieje. Niech sobie będzie, że 
się sparzyłem, aleśmy się i wszyscy sparzyli z owym (Józefem)  
i Stefanem i innymi. Radzę, jak największą ostrożność, aby nie 
czynić synów zatracenia dwakroć większych, niż wprzódy. 

 3/ Co do Ciebie kochany Hieronimie, skłoniłbym się bardzo 
chętnie do Twego przyjazdu do Rzymu i skłaniam się, tylkoż Ci 
stanowczo przyrzec nie mogę, bo Pan Bóg wie, jakie zajdą okoli-
czności. Na Edwarda pomoc nie rachuj, bo jego stan zdrowia wy-
maga koniecznie oddalenia od pracy i nakazałem mu to pod posłu-
szeństwem na teraz, aby w Paryżu nie był, bo się to tak będzie wle-
kło i wlekło, aż do zupełnego zniszczenia się jego. Walery mi do-
niósł o wcale złym stanie jego zdrowia. 
 4/ Co do Towiańczyków wcale nie mam pewnego zdania je-
szcze. Bo lękam się dać im za wielką wagę. Bo to by już było nie-
jako uważać ich za prawdziwą sektę, a oni nią nie są nie mają 
kapłanów, powagi kościelnej itd. Są indywidua, które pokazały, że 
mało mogą. O Galicji dawniej mi nie pisałeś. Zygmunt tak jest To-
wiańczykiem, jak dawniej był Heglistą – jest zawsze Zygmuntem. 
Pogodził się z żoną teraz miał ją pokochać i mieli pojechać razem 
na wieś, pisała mi o tym pni Ankwicz. Pisząc podniosło by się ich  
i dało nowych sił w odpowiadaniu na pisanie. Na Moskali, co inne-
go, jeśli da P.[an] Bóg, to co napiszę con furore [z pasją]. 
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 5/ Żalisz się o niedopełnione polecenia. Zapomniałem napi-
sać, ale było zrobione. Pani Bauer nie ma jeszcze odpowiedzi  
z Kongregacji, mora romana [zwyczaje rzymskie], chociaż interes 
nie zaspany. Napiszę, jak co będzie. Dymissoria [list polecający do 
święceń od ordynariusza] Godlewskiego jużeś dawno musiał ode-
brać. Co do Jastrzębskiego, to rzecz prosta, że go tu mieć nie 
żywię, bo byśmy się nie zgodzili, on chce wszystko dla siebie robić 
i ja bym mu nie śmiał nawet, co innego przedstawić. Tyś go inaczej 
zrozumiał, a on inaczej do mnie pisał. Jeżeli przyjedzie swoim ko-
sztem i na swój koszt, osobno od nas, to mu będziemy starali się 
pomóc, co do wejść i przystępów według sił i możności.  
 Nareszcie z Jełowickim miej cierpliwość, co do jego intere-
sów. Przy wejściu do nas t. j. przy złożeniu ślubów będzie musiał 
wszystkiego się wyrzec, a my nic na korzyść naszą nie przyj-
miemy, żeby mu nie zostawiać pokusy. I dlatego pomagaj, jak mo-
żesz ustaleniu się Królikowskiego. 

 6/ Sienkiewicza proś i owszem, żeby i dla nas przepisywał.  
1. materiały kościelne, 2. styczne z tymi, 3. i pozwolił korzystać ze 
swoich. 

 Terazże Cię proszę z mojej strony, abyś spytał się Wiktora, 
czy oddał pani Barat, superieure Generale du Sacrè Coeur życie  
ś. Ignacego Loyoli, par le P. Bartoli, które mu zostawiła Siostra 
Melania, a o które upomina się Pani Barat. Niech to natychmiast 
zrobi, jeżeli nie zrobił, albo objaśni o szczegółach oddania. Ropele-
wskiego najserdeczniej uściskaj.  

 Wielką miałem pociechę dwa dni temu otrzymałem list od 
Szumana, w którym mnie na gwałt pyta, jak trafić do katolicyzmu  
i do wiary prawdziwej? Podobną pociechę, czy będę miał kiedy od 
kochanego Stanisława? Będziesz miał przez Józefa inne szczegóły, 
które spodziewam się, że Ci będą ku pociesze. Uściskaj wszyst-
kich. 
                 Twój Piotr 
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95.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 439) 
 

Rzym, 18 września 1844. 
 
 Mój kochany Hieronimie, masz więc razem z tym listem ko-
chanego brata Józefa, jeśli go Pan Bóg raczy zdrowego do Paryża 
doprowadzić. Ty zostajesz przełożonym, ale ile razy Ciebie nie bę-
dzie zastąpi Cię Józef chyba, żeby i jego w Paryżu nie było. Brat 
Józef zostaje pod Twoim posłuszeństwem, ale brat Edward nie. 
Wszakże i brat Józef, gdyby miał przyczynę wyjechać gdzie bez 
opowiedzenia sobie przyczyn, to mu pozwolisz. Także pozwolisz 
mu odbierać wszystkie listy zapieczętowane. Resztę opowie Ci Jó-
zef, a ja dopiszę. 
          Twój zawsze w Panu Jezusie 
              Piotr 

 P. S. Gdyby Brata Hieronima nie było w Paryżu, tedy brat 
Józef ma wziąć przełożeństwo w domu. Wszystkich braci najczulej  
w Panu Jezusie pozdrawiam. Piotr 
 
 

96. List do Jana Koźmiana (ACRR 1449) 
 

Rzym, 26 września 1844. 
 
 Kochany mój Janie, rozumiałem, żem odpisał na Twój list  
w przeciągu lipca i dosyć byłem spokojny, kiedy przyjeżdżając  
z Neapolu na początku tego miesiąca znajduję Twój z 14 sier-
p.[nia], w którym domagasz się odpowiedzi na lipcowy. Wpro-
wadził mnie w błąd list, jaki pisałem do Generała w lipcu, gdziem 
dużo o Tobie mówił z powodu Dziennika. Wybacz mi więc mój 
drogi Janie. Odpowiadam teraz na oba Twoje listy, lipcowy i sierp-
niowy.  

 Zbliża się termin Twojego zamierzonego wystąpienia. Ja Cię 
z całego serca do wytrwałości zachęcem. Czekam Twojej wstępnej 
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odezwy z niecierpliwością; przynajmniej około 1° listopada powi-
nien bym ją mieć, żebyśmy się mogli jeszcze znieść z sobą przed 
jej ogłoszeniem, bo wiele zależy od pierwszego słowa. Stanowisko, 
jakie zajmujemy powinno być jasne. Nie wszystko naturalnie od 
razu, ależ trzeba uniknąć jakiegokolwiek ziarna sprzeczności w tej 
pierwszej siejbie. Trzeba się stanowczo ogłosić przeciw Kartezju-
szowi, a następnie przeciwko całej filozofii od niego początek wio-
dącej, a więc i przeciwko całej filozofii dzisiejszej. Nie trzeba się 
wahać z wyrzeczeniem, że dziś filozofii nie ma! Trzeba tym Panom 
zatrąbić nad uchem pieśń pogrzebową ich mądrości. Skąd mi przy-
chodzi zapytasz, ten żar wojenny? Wiesz już zapewne z mojego 
listu do Generała znalazłem, com myślał być nie znalezionym – ów 
system filozofii katolickiej o którego braku pisałem Ci dawniej. 
Bóg dał nam umysł, którego tak było potrzeba dziś Kościołowi, 
mamy następcę Augustyna, Anzelma, Tomasza, Bonawentury – był 
to dzień prawdziwie szczęśliwy dla mnie, kiedy zrobiłem to odkry-
cie. Wiesz, że będąc w Brukseli poznałem się z księdzem Gioberti, 
dał mi swoje dzieła przypisywałem im wielką wartość, ale nie tą, 
jaką mają. Półtora roku upłynęło, a ledwie zajrzałem do nich. 
Wszakże przyrzekłem był autorowi, że je przeczytam i napiszę mu 
moje zdanie. Trzeba się było uiścić i tak dopiero w maju zacząwszy 
t. r.[oku] odkryłem ten skarb prawdziwy. Zachęcem więc Ciebie 
też, żebyś przeczytał jego dzieła, a szczególniej jego Introduzione 
allo studio della filozofia, której 1e wydanie wyszło w Brukseli 
1840, w 2 tomach z dwoma innymi przypisków. Wykład prawdzi-
wy jego systematu zaczyna się dopiero od 3° rozdziału tomu 19o, 
do którego trzeba doczytać bez chęci znalezienia, czego się szuka. 
Jest to filozofia prawdziwie katolicka od stóp do głowy, od zasady 
do wszystkich następstw. Można ją śmiało i bezpiecznie przyjąć, 
według mnie nie ma innej filozofii i być nie może. Chcę Ci zrobić 
jej wykład, ale dosyć obszerny na jakie 4-5 arkuszy druku, jeśli nie 
więcej. Powiadam Ci raz jeszcze, a nie piszę Ci pod pierwszem 
wrażeniem, bo już 5 miesięcy jak poznałem Giobertego i starałem 
się na wszystkie strony jego wykład zrozumieć, obejrzeć, zmierzyć, 
sprawdzić, że jestem w prawdziwym zachwyceniu z powodu 
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rezultatów: nic bardziej głębokiego, jasnego, całkowitego, jednego, 
tegoż samego Kościoła, a razem pięknego, wzniosłego, zachwyca-
jącego! 
 Upada Günther! Ten filozof dowcipny i subtelny tym się 
zaleca, że ma rezultaty katolickie i oddał przez to wielką przysługę 
religii, szczególniej w umysłach wielu młodych teologów kato-
lickich niemieckich. Ale rezultata gwałtem wszczepione na pień 
protestancki, który obok tych cudzych narośli swoje latorośle pu-
szcza, a szczególniej przez to gorzej, że nie przestaje być, czym 
jest. 

 Pień wiedzy własnej, des Selbstbewusstseins [samoświado-
mość], owe kartezjańskie, cogito ergo sum [myślę, więc jestem], 
luterskie sic volo, sic jubeo [tak chcę, tak rozkazuję]. Tenże sam 
korzeń nauki Hermesa, spólny z całą nową filozofią, która jest 
przeczeniem prawdziwej filozofii. W tym kole zaczarowanym 
trzeba było zwątpić o wszystkim krom myśli własnej – i to li tylko 
jako myśli, która tak stała się jedynem istnieniem, stąd tożsamość 
myśli i istnienia, stąd jej ubóstwienie. W Heglu to się odbyło 
filozoficznie – mniejsza bieda, ale od tych filozofów katolickich 
okropny zamach został popełniony – oto dogmat sam katolicki miał 
zostać zrównany z myślą ludzką, dogmat niegdyś objawiony, czyli 
raczej zawsze objawiony miał się stać stworzeniem myśli, czyli 
raczej jej odbiciem koniecznym – tej roboty skutkiem nic innego 
by nie było, jak śmierć objawienia i dogmatu. 
 W takim położeniu rzeczy nasze stanowisko jest jasne; na-
pisałem Ci te uwagi, żeby je lepiej odcieniować, ale czytanie Gio-
bertego da Ci dopiero dobrze poznać cały stan rzeczy. Czekam za-
wsze Twojego wstępu, w którym to zawsze trzeba by nadmienić, 
co do filozofii, że mamy nasze widzenie pewne, że jednak niektóre 
artykuły nie będą z tego punktu, bo np. rzecz Janiszewskiego  
o Trentowskim będzie z punktu güntherowskiego i wystawić, czyli 
raczej napomknąć powody tej różnicy ogólnie, że dzisiejsze sta-
nowisko filozoficzne tak jest zamącone przez nową filozofię, iż  
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i najlepsze umysły jej hołdują często mimo wiedzy.  
 Staraj się jakim sposobem przesyłać natychmiast zeszyty do 
nas; może przez drogę, którą Generał ma (przez Moliera zdaje mi 
się) na cienkim papierze wydrukowane. Twój program przedsta-
wiony ks.[ięciu] R.[adziwiłłowi] i g.[enerałowi] Ch.[łapowskiemu] 
pochwalam. 

 Odpowiadam na niektóre szczegóły, Wejsenhofa nie ma w tej 
chwili w Rzymie, więc nie mogłem z nim mówić o pracy do Dzien-
nika w wydziale sztuk pięknych. 
 Nie ma co tłumaczyć Pabsta, Adam und Christus. Manzo-
niego drukuje się teraz, jeśli dobrze pamiętam. Zapewne Ci o tym  
z Paryża donieśli. Z intencji Raczyńskiego trzeba by korzystać ja 
bym był za przetłumaczeniem Giobertego, tylko lękam się o oboję-
tność w przyjęciu tego dzieła, a jeszcze bardziej o złe tłumaczenie. 
Gerbeta np. pokaleczone strasznie i dziwne niekiedy wyrazy, nie 
polskie, na alny, moja antypatia, do której Hieronim miał pociąg 
przed 8 laty. Znieś się w tej rzeczy z Karolem Królikowskim, który 
czynnie zajmuje się księgarnią, niech on upatrzy tłumacza może 
Sumińskiego, ponieważ Raczyński chce i tłumacza wynagradzać, 
to będzie dobry uczynek. 
 Pisałeś mi w ostatnim liście o niejakim Wład.[ysławie] Szi-
monie, chcącym zostać zakonnikiem. Brata Alfreda już w Rzymie 
nie było, wyjechał do Jerozolimy na wakacje z Twoim znajomym 
ks.[ięcie]m Romanem [Sanguszką], więcem się nie mógł o szcze-
góły wypytać. Zresztą nie zgłosił się ów S[z]imon, a Fuhrich do 
którego po informacje odsyłasz aż do Wiednia nie wiem, co zacz 
jest? Napisz mi także w pierwszym liście, jaki tytuł zamierzasz 
dziennikowi? 
 Polaków w Rzymie prawie nie ma, wyjąwszy jedynych Ry-
szczewskich młodych (ona Radziwiłłówna, Michała córka), lękli-
wych i unikających. 

 Za wszystkie Twoje wiadomości bardzo dziękuję. Proszę, co 
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pewniejszego napisać, jeśli wiesz o misji ks. Przyłuskiego. Ceza-
rego pozdrów jak najczulej i Panią Cezarową. Jeśli do nich nie pi-
szę, to bardziej dla nie skompromitowania ich w dosyć jeszcze de-
likatnym położeniu. 

 Mam w Berlinie dawnego mego znajomego, towarzysza 
broni i przyjaciela Leona Szumana. Ten wcale niespodzianie 
zgłosił się do mnie, że szuka prawdy, żąda pomocy duchownej. 
 Jeszcze nie skończyłem mego doń listu, ale jutro zapewne 
wyślę. Między innymi rzeczami radzę mu, żeby się z Tobą poznał. 
Bądźże mu bratem, jeśli będziesz mógł co uczynić to uczyń, radą, 
zachęceniem, a wreszcie modlitwą. Szlachetne to serce i daj Boże 
jak najprędzej, żeby się dostał do portu. Był on dawniej filozofem  
i jest nim dzisiaj mimo woli i wiedzy – ma otwartą głowę i nie-
podległy charakter. Ja go bardzo kocham i szczerze Ci polecam. 

 Wielkiego bałamuctwa dopuściłem się z przedmową do 
Chwaliboga. Prawda, że nie miałem czasu i nawet w Sorrento, 
mniej niż spodziewałem się. Jużem ją znacznie posunął i mam na-
dzieję wkrótce skończyć. Jeżeli będziesz miał sposobność uspokój 
nieco Stefańskiego, który musi być niecierpliwy. 

 Generałowi, jeśli jest w Berlinie najserdeczniej pokłoń się  
i pozdrów. Jego list do brata Józefa przyszedł w parę dni po wyje-
ździe tegoż do Paryża. W tej chwili Józef musiał już stanąć w Pa-
ryżu. Zacznie tam kazania wyręczając Hieronima. List Generała  
t. j. propozycję w nim zawartą zakomunikowałem Dworzaczkowi 
natychmiast, teraz trzeba czekać na co on się zdecyduje.  

 Medytujemy otworzyć szkółkę w Paryżu, bo dotychczasowa 
najgorzej prowadzona, nawet pod względem doczesnym i admi-
nistracyjnym, a religia dotychczas zupełnie była z niej wypędzona. 
Oddalono w ostatnich czasach Kapelana, Xa Romanowskiego, 
musiano go nawet oddalić, bo jego obecność była szkodliwa; nas 
Jezuitów lękano się przypuścić, zostawiono więc dzieci bez nauki 
religii, jak dorosną, to zobaczą własnym rozumem! Tak sobie wy-
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rozumowali ci rozumni panowie! Istne niedowarzone półgłówki! 
Bo tu jest za co się gniewać. Tylko o tym nic nie mów, wyjąwszy 
Generała. Jutro jeśli da Pan Bóg napiszę do Hieronima, żeby się 
wzięli do otworzenia szkółki, jeżeli rząd zechce dawać, jak daje po 
37 fr. miesięcznie na dziecko. Jest tam teraz Hieronim, Józef, 
Hipolit, a w Fontainebleau Edward – oprócz Godlewskiego itd. Na 
przypadek możemy i Karola stąd posłać. Jest więc dosyć rąk. Tu ja 
z Jełowickim możemy się opędzić, jeżeli nie będzie więcej kandy-
datów w domu. Do szkółki przywiązywałem od samego początku 
największą wagę i tylko czekałem chwili sposobnej. O szkółce raz 
jeszcze proszę nic nie mów i nie pisz przed czasem. Żegnam Cię 
najczulej, czekam na odpis, błogosławię sercem całym wszystkim 
pracom Twoim – pozdrów znajomych. 
            Twój w Panu Jezusie Piotr 
 
 

97. List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 440) 
 

Rzym, 28 września 1844. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie, najgłówniejsza rzecz o której Ci 
dziś piszę ta jest, iż mi się zdaje, że teraz czas jest założyć nam 
szkółkę. Jeżeli rząd Francuski daje dzieciom po 37 fr. miesięcznie, 
tedy nie ma się co dłużej ociągać – trzeba tylko się przekonać, że 
dzieciom będącym pod naszym dozorem będzie także dawał po 
37,50 fr. Poczyń więc stosowne kroki, aby się o tym przekonać. 
Możesz je uczynić przez Janvier. Przedstawić wielką potrzebę 
takiej szkółki, nie mieszanie się do francuskiej edukacji, rzecz oso-
bna i zupełnie narodowa, że inna istnieje nic nie znaczy, bo zła. Nie 
ma żadnego w niej porządku, ale z tym argumentem tylko w razie 
prawdziwej potrzeby wystąpić. Że porządku być nie może tam, 
gdzie starzy weterani komenderują szkołą ani porządku utrzy-
mania, ani porządku nauki i pomoc rządu marnuje się tylko.  

 Skoro się zapewnisz, że rząd jest gotów płacić ową pomoc 
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dzieciom nam oddanym, tedy znieś się z Kozłowskim, czy by 
chciał być dyrektorem pod naszą zawisłością, jeżeli nie to Sidoro-
wicz ma także tytuł. To na przypadek, jeśliby wymagali tytułu, cze-
go nie sądzę. Zaś rządcą szkoły, niech będzie tymczasem Hipolit 
jego tytuł doktora medycyny franc. może być dostateczny. Potem 
ułożyć się z jakim Kolegium (Stanislas), żeby przyjął na externów 
(może przez Buqueta101), bez płacy. A na przypadek, to trzeba by 
płacić. Zapewniwszy się o tym, nająć dom w bliskości Kolegium  
i naszym ogłosić otworzenie szkółki i zacząć natychmiast, choćby  
z jednym. Pan Bóg pobłogosławi. Program szkółki przyślę przez 
przyszłego kuriera, a w razie potrzeby, to go sam napisz donosząc 
w krótkich wyrazach, że się zakłada szkółka w niej wychowanie 
chrześcijańskie i polskie, uczęszczanie do kolegium, repetycje  
w domu, dozór pilny, moralność porządek i wzgląd wielki na 
dzieci. Polecam Ci tę sprawę, żebyś się nią zajął natychmiast, po-
czynił kroki przedwstępne i jeżeli ich wypadek będzie pomyślny 
przystąpił natychmiast do dzieła bez żadnego stracenia czasu, nie 
zważając na żadne krzyki, które zresztą potem przyjdą. W po-
czątkach zaś ustalenia szkółki życzyłbym, aby zdawszy kazanie na 
Józefa, Tyś się sam zajął nią czynnie i rzucił pierwsze zasady 
porządku domowego i szkolnego poświęcając dosyć czasu szkółce 
i bawiąc w niej po godzinach całych. Hipolit zajmowałby się do-
mem przytułku, o ile mu czas od szkoły wolny pozwoli. Pewno 
zrozumiałeś moją myśl, to jest, że zostawiając szkołę istniejącą na 
Batignolles, czy tam gdzie swoim losom, zakładamy osobną swoją 
i zaczynamy choćby od jednego biorąc za główny fundusz pomoc 
rządową, a resztą zdając na Pana Boga. Gdyby było potrzeba, to 
natychmiast poślę Karola, ale rozumiem, że się teraz opędzisz i Go-
dlewski będzie mógł być pomocny do szkółki. 

__________ 
101  LOUIS-CHARLES BUQUET (1796-1872), ksiądz, profesor i wychowawca  

w College Stanislas w Paryżu, jego dyrektor w latach 1838-41; spo-
wiednik Bogdana Jańskiego; wikariusz generalny archidiecezji paryskiej; 
biskup pomocniczy tejże archidiecezji (1863-1872). 
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 Przyłączam tu list Aleksandra, który w tej chwili przeczy-
tałem. Mam skrupuł w przyjęciu tej jego ofiary i na teraz skutek jej 
wstrzymuję. A więc nie proście ks.[ię]cia o wypłatę owych pienię-
dzy. 

 Myśmy tu dzięki Bogu zdrowi, listu do Stanisława nie skoń-
czyłem, w którym mu odpisuję na jego żal z powodu Jełowickiego, 
pozdrów go tylko najczulej. Ściskam Was najczulej – Ciebie  
w szczególności. 

Twój Piotr 

 Jastrzębski niech tu przyjeżdża i to nie tracąc czasu będzie 
miał wszystko, czego mu potrzeba, ale o szczegółach tu się dowie. 

 P. S. Jełowicki sam odpisuje Ci względem Januszkiewicza. 
Niech i tak będzie zrób z tego, co chcesz  – mnie się zdaje rzecz 
słuszna taka jaka jest. Przed Ropelewskim może już nie warto  
o tym gadać. 
 
 

98.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 441) 
 

Rzym, 8 paździer.[nika]1844. 
 
 Kochany mój Hieronimie, otrzymałem przedwczoraj Twój 
list z Londynu z 12-14 września. Dziękuję bardzo Panu Bogu za 
Twoją ochotę i czynność – już wiesz z moich późniejszych listów, 
żem Ci wcale za złe nie wziął Twojej podróży do Londynu, 
owszem. Niech Ci tylko Bóg błogosławi – czekam dalszych wiado-
mości.  

 Pisałem Ci tedy, myśląc że Cię mój list już w Paryżu zastanie 
o założeniu szkółki. Stoję przy tym projekcie bardzo mocno, ale 
naturalnie tyle trzeba uczynić, ile będzie można. Jak więc do Pa-
ryża przyjedziesz zajmij się natychmiast wybadaniem, czy rząd bę-
dzie dawał dzieciom wsparcie itd. według tego, jak Ci pisałem ta 
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sprawa naturalnie czeka Twego tam powrotu. Ruszanie się po za-
kładach dobre jest, ale szkółka jest rzecz daleko ważniejsza, rzecz 
przyszłości, mówię o ruszaniu się, bo mi o tym Hipolit pisał, pro-
jekta wypraw. Wyprawy są dobre, ale szkółka lepsza. Gdyby rzecz 
szkółki nie znajdowała się w tych okolicznościach w jakich jest, to 
bym radził czekać z rok jeszcze, albo i parę, póki Kraiński, a potem 
Bentkowski nie będą gotowi, ale teraz chwila zdaje się mi bardzo 
korzystna, potrzeba gwałtowna i obowiązek na nas, któremu zadość 
uczynić ile będziemy mogli. Karola niechętnie bym do tej rzeczy 
posłał, bo nie ma daru prowadzenia wszakże w ostatecznej potrze-
bie, to można by i jego poruszyć.  
 Tutaj Jełowicki jest zakrystianinem i vice-rektorem kościoła, 
a więc niezbędnie potrzebny, Karol gospodarzem i moim zastępcą 
w niebytności, na co Jeł.[owickiego] używać bym jeszcze nie 
chciał z rok, taki więc skład jest potrzebny szczególniej gdyby kto 
jeszcze przyjechał.  

 A więc kochany Hieronimie, opędzaj się tam tymi siłami, ja-
kie Ci są pod ręką i nimi szkółkę zaopatrz, chyba byś sumiennie nie 
mógł, tedy co innego. Wszakże rozumiem, że Hipolita na dyrektora 
wyznaczywszy możesz tego dopiąć, mógłbyś mu na początek do-
dać jakiego świeckiego na pomocnika jednego, a ze wzrostem, 
gdyby Pan Bóg pobłogosławił stosownie przyczyniać liczby. Józef, 
jeśli się przyjmie mógłby obsługiwać audytorium paryskie, a Ty po 
poświęceniu jakiegoś czasu na urządzenie szkółki, mógłbyś wziąć 
zakłady i rok cały następny im oddawszy przyjechać na spoczynek 
do Rzymu, lub też pół roku, a pół roku drugie na Paryż. Napisz mi 
o tym wszystkim. 

 Ofiarę Aleksandra na kupienie domu wstrzymałem i wstrzy-
muję. Po drugim rozmyśleniu się jestem tego zdania, żeby nic od 
niego nie przyjąć. Niech rozporządzi w ostatniej chwili, jak mu się 
podoba, moja by rada była na ubogich emigracji za pośrednictwem 
nawet Komisji funduszów, żeby się nie zajmować błotem, alić zro-
bi jak zechce. Nie byłbym przeciwko temu, żeby dał jaką cząstkę 
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na szkółkę, np. owe 5000 fr. pierwszej raty, na meble itd.  
 Co do Twego projektu londyńskiego względem niego, to 
jeszcze czas. Marchetti stanowczo zdecydował się nie wchodzić do 
kapucynów, jak mi oświadczył, a co do nas, to zależy od rostrzy-
gnięcia kwestii, czy biernie, czy czynnie jak dotąd żyć ma w pierw-
szym razie o nas zamyśla.  

 Projekta londyńskie i rzymskie extra muros domus [dom 
poza murami] zależą od tego, t. j. od przyłączenia się cudzoziem-
ców zobaczymy, co Pan Bóg pokaże. Ja bym na Jełowickiego ra-
chował do Poznania, jeśli by otworzył się przed nami Poznań na 
misjonarza, między szlachtę – nie na profesora, tam by mógł bar-
dzo wiele zrobić, jestem tego pewien. Czuję bardzo korzyść dla 
Kościoła i usługi w nim naszej z osadowienia się w Londynie, ależ 
pazienza [cierpliwości]!  

 O X. Doyle napisz mi pewniej, kiedy będzie. 
 Otrzymałem [przed] paru dniami przed Twoim list od Pani 
Mycielskiej, gdzie mi pisze o Generale Michale, że błaga o troskli-
wą i skrytą opiekę nad nim i wypisuje z jego listu do siebie: „hier 
j’ai remontré Mick.[iewicza] auquel je ne parle pas et que je n’ai 
pas vu depuis long temps – nous nous sommes jetés enpleurant 
dans les bras l’un del'autre par un mouvement spontaine de sympa-
thie, et nous avons eu une conversation toute spirituelle de plus de 
deux heurer dont j’ai été savi, je l’ai trouvé bon, harmonieux, sensi-
ble itd.” [Wczoraj spotkałem Mickiewicza, którego nie widziałemi 
z którym nie rozmawiałem przez długi czas. W spontanicznym ru-
chu sympatii objęliśmy się szlochając i zaczęliśmy rozmowę całko-
wicie duchową, która trwała więcej niż dwie godziny; była ona do-
bra, harmonijna, wrażliwa, itd.], struchlałam powiada, rada bym 
przestrzec ks. Kajsiewicza uważając go za jedynego antagonistę,  
a razem za najmilszego i poufałego przyjaciela.... . 
 Pisze przy tym, że Chłap.[owski] z synem wyjechał do Szko-
cji, może go gdzieś zobaczysz lub już zobaczyłeś.  
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 Ściskam Cię najczulej mój drogi Hieronimie. Pan Jezus z To-
bą. 
                Twój Piotr 
 
 

99.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1360) 
 

Rzym, 18 października 1844. 
 
 Mój kochany Józefie, 

 Spodziewałem się od Ciebie listu przynajmniej tym kurierem, 
który tu przybył 15o  t. m., a wyszedł z Paryża 8go, ale nic nie otrzy-
małem. A jednak bardzo mnie jak wiesz niektóre rzeczy obchodzą. 
Jeżeli nie kurierem, to może pocztą, co od Ciebie otrzymam.  

 My tu dosyć jesteśmy spokojni i zdrowi wyjąwszy Frankie-
wicza, który zapadł na piersiową chorobę – przychodzi doktor Le-
onardi co dzień, jest to znajomy pani Bielińskiej, którego ona nam 
zarekomendowała, opiekuje się pilnie, czyni nam jeszcze nadzieję, 
ale biedny Aleksander bardzo kaszle, leży w łóżku od 3 tygodni  
i Bóg jeden wie, czy się z niego podniesie, módlcie się na jego in-
tencję. Zresztą w domu te same osoby, przyjęliśmy tylko jednego 
jeszcze człowieka do usługi w stancjach, zakrystii, i refektarzu.  
 Od Hieronima też nic nie mam od 14 września z Londynu. 
Donosił mi nawiasowo Hipolit, że na mnie rozmaite drobiazgi oso-
biste podrukowali w dzienniczkach, chciałbym wiedzieć o nich  
i proszę o przysłanie tych numerków. Czekam też odpowiedzi na 
mój projekt względem szkółki, ale to od Hieronima. 

 O. Rył[ł]o,102 zabrał brata Kraińskiego do Frascati na waka-

__________ 
102  MAKSYMILIAN RYŁŁO, ksiądz, jezuita – (1802-1848). Misjonarz na 

bliskim Wschodzie i w Afryce. Rektor Rzymskiego Kolegium Propa-
gandy (Collegium Urbanum). 
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cje wróci stamtąd zapewne pojutrze.  
 Byłem u O. Generała JJ.[Jezuitów], alem go nie zastał jest te-
raz na exercycjach [ćwiczeniach duchownych], które za parę dni 
kończy. Będę zaraz nazajutrz u niego. To samo O. Villefort. Byłem 
wszakże u O. Lacroix. O. Dmowski wyjechał do Modeny na re-
ktora, byłem z pożegnaniem i tegoż dnia widziałem się z O. Do-
boszyńskim przejeżdżającym przez Rzym do Ferrentino. Ks. 
Krasnosielski jada u nas w południe i w wieczór, jest w bardzo zi-
rytowanym stanie duszy – chce mu się koniecznie złożyć egzamin 
doktorski, a nie ma pieniędzy, nieledwie że się pokłócił z Jeło-
wickim, iż ten mu nie chciał pożyczyć 100 skudów. Zamiarem jego 
udać się do Paryża po egzaminie, umieścić się przy parafii, oszczę-
dzić się i przyjść do stanu wydatkowego równego przychodom 
przez rok, który by tam zabawił i przez który wprawiłby się do 
francuskiego. Ja go od tego nie odwodzę, bo i cóż będzie robił  
w Rzymie? A do Ks[ię]stwa jeszcze korzystnie wrócić nie może. 
Trzeba, żeby się więcej ustatkował, czego też zaczyna czuć po-
trzebę. 
 Nic a nic pieniędzy nie mamy. Jużeśmy pożyczyli od ks[ię]-
żnej Borghese ze 70 skud. 50 przed kilku dniami, a jak te wyjdą nie 
wiemy, co począć. Jeżeliby Pani Mycielska przysłała dość znaczną 
ilość (bo ją prosiłem w liście z 8go t. m., aby wszystko do Paryża na 
Twoje ręce przysłała), tedy nam przyślijcie natychmiast, ile będzie 
można. Oprócz naszych wydatków mamy jeszcze Pana Sanftleben, 
emigranta świeżo przybyłego na głowie, jest to dawny proboszcz 
bydgoski, przez 14 lat daleki od praktyki religijnej dziś chcący się 
pogodzić z Kościołem, przyjechał bez grosza, człowiek już stary, 
trzeba było nawet za wóz zapłacić. 
 Jastrzębski niech będzie cierpliwy, bo teraz wakacje i nie 
można potrzebnych kroków uczynić do zapewnienia się, czy będzie 
mógł w archiwum watykańskim pracować. Praca którąśmy dla nie-
go wynaleźli jest pod tym warunkiem. 
 Co porabiają Zalescy? Pisał mi o nich Edward, że się dopo-
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minają połączenia się, zawiązania itd., jako bracia świeccy, pisał 
mi to o Józefie Zaleskim i o Karolu Królikowskim i dodał, że od-
bywa nowennę i modli się, co najpożyteczniejszego rozpocząć. Ja 
opowiedziałem Józefowi, a obszerniej Hieronimowi warunki, spo-
sób itd., według jakiego mogłoby to przyjść do skutku.  
 Zasada jest położona w naszej regule. Podług niej mogliby 
razem zamieszkać, zawiązać się tak w bractwo świeckie, zaprowa-
dzić między sobą spólność mienia, potem posłuszeństwo, ale bez 
votum i bez obowiązku w sumieniu, t.j. nie pod grzechem, lecz tyl-
ko z dobrej woli. Przełożony braci świeckich znosiłby się z przeło-
żonym domu naszego duchownego, pod jego radę poddawał ich 
rzeczy, według tej rady postępował mniej więcej z wolnością, ale 
(według tejże reguły) poddałby się pod zakaz, gdyby dzieło lub je-
go sposób uskutecznienia nie zdawał się dobry przełożonemu du-
chownemu.  
 Mogliby oni teraz zajmować się szczególniej chorymi, roze-
brawszy ich między siebie według szpitali i domów, Karol natu-
ralnie musiałby czuwać nad swoim obowiązkiem księgarskim, my-
śleć także o nawracaniu nie chorych, sposoby tam się na miejscu 
pokażą, czy np. dobrze by było w ich mieszkaniu zbierać na wie-
czór ludzi niektórych, bliższych nawrócenia, czy mieć czytelnię 
itd? Potem Ci bracia, gdyby się za łaską Bożą pomnożyli, wielce 
by mogli być użyteczni przy szkłóce. Jeżeli są gotowi, niechże się 
nie ociągają, zamieszkają razem i zaczną. Nie wiem tylko, o ile 
Józef Z. jest wolnym. Zakomunikuj to mój Józefie Hieronimowi, 
jeśli jest lub wnet przyjedzie i Edwardowi, żeby w tym sensie 
mówił do Józefa i Karola. Wszystko będzie zależało od ich gorli-
wości, wyrzeczenia się siebie samych, miłości i wzięcia się szcze-
rego do pługa. Pan Bóg obficie wtedy zrosi to dzieło i wyprowadzi 
bujne owoce, bujniejsze niż zrazu sądzić by można.  
 O Tobiaszku dosyć już pisałem, że go tu w Rzymie nie chcą. 
Bo i po co? Kilka prześladowców niestrasznych już go ma z Paryża 
płoszyć? Niechże tam zostanie. 
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 Czekam od Ciebie wiadomości. Wiktora szczerze pozdrów, 
oddaj mu te kilka słów. Hipolita najczulej ściskam toż i Włady-
sława. Co porabia Ropelewski? Miałem do niego już tą razą konie-
cznie pisać dla nieporozumienia i posądzenia, które wynurzył Ja-
nuszkiewiczowi, ale nie mógłem, pozdrawiam go tylko.  
 Przyłączam zapomniane przeszłym kurierem breve Hipolita, 
ks. Dłuskiego też najuprzejmiej pozdrawiam.  
 Ściskam Cię mój Józefie najczulej najserdeczniej. 
          Twój w Jezusie Panu Naszym, 
              Piotr 

 
 

100.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 831) 
 

Paryż, 27 listopada 1844. 
 
 Mój drogi Aleksandrze, 

 Za Twój list bardzo Ci dziękuję. Masz tu bilet od Hieronima, 
który Ci da niektóre wiadomości.  
 Pani Sobańskiej bardzo, bardzo kłaniaj ode mnie. Pisała mi  
o niej wiele Pani Amelia i bardzo pragnę ją poznać. Tymczasem 
oświadcz moją wdzięczność i pragnienie poznania się. Z ks. Komo-
ckim już się przelotnie widziałem, ale spodziewam się wkrótce dłu-
żej rozmówić. Adres owego pliku ręką Karola Król.[ikowskiego] 
przeczytaj i zużytkuj. Ale wprzódy dobrze przypomnij, co ja w mo-
jej nocie podałem, żeby się nie za często powtarzać.  

 Rzecz kupna domu jeszcze nie stanęła, dziś zbiorę braci dla 
otrzymania ostatecznej odpowiedzi, ale zdaje mi się, że są za nią. 
Zdrowie brata Edwarda daleko lepiej. Wiadomość o Sanftlebanie 
bardzo mnie cieszy. Bracia są przeciwko szkółce, ja jeszcze jej nie 
opuszczam, choć zapewne to zrobię na końcu dla jednomyślnego 
zdania braci z żalem serca. Państwu Cafarelli pokłoń się ode mnie 
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najuprzejmiej, dziękując za przyjaźń ich. Matki samego nie za-
stałem w Paryżu. Będę się starał skomunikować z nią na wsi.  

 Żegnam, ściskam, całuję najserdeczniej w miłości Pana Je-
zusa. 

 Twój Piotr 
 
 

101.  List do Jana Koźmiana (ACRR 1450) 
 

Paryż, 10 grudnia 1844. 
 
 Niespodzianie mój drogi Janie przeniosłem się z Rzymu do 
Paryża, Twoja Przedmowa odesłana mi z Rzymu dognała mnie tu-
taj niedawno, odsyłam Ci ją z projektowanymi przeze mnie zmia-
nami, jesteś Panem przyjąć je lub nie, wszakże bardzo Cię proszę  
o przyjęcie zmiany na pierwszej stronicy, która raz przyjęta wpły-
wa na całą drugą, a tę przekreśliłem podwójnym sposobem, pier-
wsze przekreślenie jest konieczne, drugie nie tyle. Dla spieszniej-
szego odesłania mniej się zastanowiłem nad drugą połową Twojej 
pracy, którą przeczytałem wprawdzie dwa razy, ale bez wypisania 
moich uwag. Sam jeszcze zapewne tu i ówdzie poprawisz styl.  
 Nie zwlekam odsyłki dłuższym pisaniem, bo pewno Ci  
i dzień jeden drogi. Posyłam to wprost na Twoje ręce, żeby Cię 
prędzej doszło – tą samą pocztą Hieronim posyła Ci pod adresem 
Kaczorowskiego psalmy niektóre Olizarowskiego dosyć dobre, ze 
swoim listem. Nie posłałem razem, boby zanadto wielki był pakiet.  

 Za jakie trzy tygodnie zapewne Ci prześlę, jeśli da Pan Bóg 
pierwszą część o Giobertim. Bóg z Tobą drogi Janie. 

                   Twój Piotr 
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102.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1388) 
 

Paryż, 8 stycz.[nia] 1845. 
 
 Kochany mój Aleksandrze, 
 Książe oświadczył, że sumy 5.000 fr. pożyczyć nie może, ale 
dał natomiast wręczone sobie dla nas 2.500 fr. zdaje się, że od Pani 
Augustowej P. Z tych 2.000 obracamy na dom, bo 500 potrzebne 
mi są na powrót do Rzymu samowtór.  
 Rzecz domu tak się ma; płacimy za niego 84.000, koszta 
legalne 6.000, czyli razem 90.000. Te 6.000 trzeba zaraz zapłacić. 
 Paryż. 18 stycz.[nia] 1845. Właśnie wracam od notariusza 
opłaciliśmy te 6.200 fr. Akt kupna podpisaliśmy z Hieronimem 13 
lutego. Do powyższej opłaty przyczynił się Pan Thayer pożyczając 
nam 4.000 fr. na rok jeden.  
 Wyjeżdżam, jeśli da Pan Bóg pojutrze dopiero 20 lutego. 
Statek z Marsylii nie wychodził 21go t. m. Dlatego, że ten miesiąc 
niepełen. Tak więc dopiero statkiem 1 marca mam wyjechać.  
 Przygotujcie jeszcze jedną stancję, bo jadę samowtór ze Sta-
nisławem Kwiecińskim. Będziemy zapewne 4go wieczorem lub 5go 
z rana. Ale prędzej 4go chybaby nas burza na morzu przetrzymała, 
bo tą razą z Neutia do Rzymu wezmę dyliżans.  
 Proszę Cię mój drogi Aleksandrze wyrobić lascia passare 
[przepustka na przejazd], bom inaczej zgubiony z tysiącem pakie-
tów, które wiozę i przysłać mi go do C[ivita]vecchia, poste restan-
te, bardzo o to proszę i rachuję na to.  
 Ściskam wszystkich. 

   Wasz i Twój Piotr 
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103.  List do Biskupa Przyłuskiego Leona (ACRR 3646) 
 

16 stycznia 1845. Rzym,  
              58 Vicolo del Mortaro. 

 
 Najprzewielebniejszy Pasterzu! 

 Pozwól, abym Cię pierwszy powitał Arcypasterzu w uczuciu 
rozradowanej owieczki stąd, iż Bóg miłosierny po tak długim sie-
roctwie tak licznej owczarni zesłał nam Pasterza ku naprawieniu  
i ku obronie.  

 Znamy trudność powołania Twojego, ale też znamy moc ła-
ski Bożej, którą z darami Ducha Świętego przez kładzenie rąk 
Biskupich Przewielebność Waszą we wszelkiej obfitości napełni. 
My zaś o zachowanie, owszem o przymnożenie tych łask i darów 
całym sercem codziennie do Boga wołać będziemy, w Przewiele-
bności Waszej kładąc ufanie wszelkie w rzeczy nieszczęśliwego 
Kościoła Polski całej, którego Ty Przezacny Pasterzu, jako następ-
ca Prymasów Królestwa Polskiego jesteś naturalną głową i stró-
żem. 

 D.[nia] 20 b. m. w Konsystorzu publicznym Ojciec Święty 
ogłosi Waszą Przewielebność Arcybiskupem Poznańskim i Gnieź-
nieńskim. 
 Niech pośpiech w tym ogłoszeniu będzie miarą tego, czego 
się po Waszej Przewielebności Ojciec Święty dla Kościoła spodzie-
wa. Bardzo byśmy radzi zaręczyć Mu uroczyście w imieniu Waszej 
Przewielebności, iż przy pomocy Bożej nadzieje Jego obficie spe-
łnione będą.  

 Dlatego to i dla dalszych posług we wspólnej sprawie naszej 
ofiarujemy Waszej Przewielebności wszelką służbę naszą ze wszel-
kim wpływem, jakiegośmy się tu pokorną pracą naszą i poparciem 
ś. p. poprzednika Twojego dorobić mogli, o czym wszystkim w sa-
mym Poznaniu od człowieka Bożego wiadomość mieć można.  
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 Jeżeli się ofiara nasza upodoba, za całą nagrodę upraszamy 
najpilniej o codzienne za nami do Boga westchnienie i o codzienne 
błogosławieństwo, zacząwszy od pierwszej Mszy, w której jako 
Arcypasterz błogosławieństwem Boskim, hojnie, a daj Boże jak 
najpłodniej szafować poczniesz namaszczoną ku temu ręką, którą  
z najżywszym wzruszeniem i najgłębszym uszanowaniem stokro-
tnie całuje najpokorniejszy w Chrystusie. 

sługa. [O. Piotr Semenenko] 
 
 

104.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1389) 
 

Paryż, 17 stycz.[nia] 1845. 
 
 Kochany mój Aleksandrze, 
 Znaleźliśmy nareszcie dom taki, jakiego nam potrzeba, na 
Chaillot, ale to położenie chociaż odległe jest pod wieloma wzglę-
dami korzystne, a zresztą w tej części miasta większość Polaków 
zamieszkuje. Dom kosztuje wprawdzie 85.000, ale taniej nie mo-
żna znaleźć dogodnego, ten zaś przedstawia wszelkie dogodności, 
jest urządzony na klasztor, ma dwa ogrody z obu boków domu, je-
den nawet dosyć wielki owocowy i warzywny, kilka alei lip, drugi 
d’agrement z domkiem dla gości, dla parloirów [rozmównic] itd. 
tak, że sam klasztor zostaje wolny od wszelkiego najazdu. Wszy-
stkim braciom podobał się w zupełności. Jestem tedy zdecydowany 
dołożyć do Twoich 35 z sumy rzymskiej 20.000, bo tylko tyle trze-
ba zapłacić, reszta 30 jest rozłożona na dwie osoby w dożywocie, 
podzielona na 24 i na 6 tysięcy, ma się jednak spłacić po ich 
śmierci w 6 miesięcy. Dowiedz się tedy mój Aleksandrze w jakich 
ratach spłacić się ma suma rzymska, żebyśmy te 20.000 mogli tu 
sprowadzić, albo też pożyczyć na lat parę, póki nie będzie 
spłacona. W Rzymie myślimy także tylko za 80.000 kupić, żeby 
cały ten fundusz był równo rozdzielony, a tak zostanie 25.000 na 
konto owych 30 do spłacenia pośmiertnego, 5 brakujących da się  
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z pomocą Bożą wynaleźć. 
 Brat Hieronim miał mowę pogrzebową na cześć Generała 
Małachowskiego, która ogólne i największe zrobiła wrażenie. Bę-
dzie wydrukowana. Dzięki Bogu za to. Było słuchaczy niemal tyle, 
co na 29 listopada. Zdaje się, że z pewnością wyjadę dopiero 7 
lutego. A więc odpisz jeszcze mnie Twój list tu zastanie, jeżeli Bóg 
pozwoli. List Karola przez Bernardynów z Marsylii pocztą ode-
brałem. Ich tu jeszcze nie ma. Przepraszam Cię bardzo, że zapo-
mniałem w przeszłym kurierze list od Januszk.[iewicza] załączyć – 
spieszyłem się i chociaż leżał przede mną nie spostrzegłem. Za to 
drugi dzisiejszy wyprawiam z mnóstwem innych listów.  
 Ściskam wszystkich – w szczególności Karola, Marchettego  
i Wincentego. Bóg z Tobą kochany mój Aleksandrze. 

Twój Piotr 
 
 

105.  List do Braci CR w Rzymie (ACRR 2100) 
+ 

Avignon, 25 lutego 1845.  
                O 71/2 wieczorem.  
 
 Moi drodzy bracia, 
 Wyprawiłem dzisiaj Stasia z Xm Stasiewiczem do Marsylii,  
a sam tu czekam godziny 10 wieczorem, żeby wyjechać do Nismes, 
gdzie dziś w nocy [skreślone przez autora listu] jutro o godzinie 10 
3 z rana mam stanąć. Tam się jutro i pojutrze zabawię, a pojutrze 
trzeciego dnia, jeśli da Pan Bóg, 28 t. m. zdążę do Marsylii, skąd 
do Rzymu. Z Marsylii być może, że jeszcze raz do Was napiszę. 
Podróż mieliśmy bardzo przyjemną, do Lyonu ciągłe śniegi i aż do 
13 stopni zimna, od Lyonu dosyć ciepło i bez śniegów, a drogi je-
szcze dobre z tej strony Lyonu. Poznałem się bliżej z ks. Stasie-
wiczem bardzo, bardzo godny kapłan, jeszczem nie natrafił między 
księżmi polskimi, który by tak kompletnie łączył w sobie wszystkie 
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przymioty kapłana. Miałem prawdziwą i wielką pociechę z jego 
poznania. W Lyonie widziałem się z pułkownikiem Gawrońskim  
z Chevalier i z Korbutem doktorem, dawnym moim kolegą szkol-
nym.  

 Gawroński bardzo poczciwy człowiek, to jest chcę powie-
dzieć, że mi się bardzo podobał, bo nie mam potrzeby go Wam opi-
sywać. Idąc już do dyliżansu spotkał nas Sznejderski, który tylko 
co wysiadł z dyliżansu przybywając z Genewy, miał tu za mną 
przybyć do Avignonu dzisiaj statkiem, ale się omylił, żaden ze stat-
ków tu nie przyjechał dzisiaj, bo wody nie ma jeszcze dosyć. Wy-
jechaliśmy z Lyonu dopiero wczoraj wieczorem, to jest 24go w po-
niedziałek. Piszę w miejscu publicznym, co mi nie bardzo na rękę, 
ale wolę korzystać z tych paru godzin, co mi zostają, chociaż koło 
mnie gadają, jedzą, kręcą się itd. Cóż robić? A la guerre, comme  
à la guerre! Trzeba wszystko znosić i przyjąć w swoim czasie. Bę-
dzie lepiej w dyliżansie. Kilku żołnierzy koło mnie niesłychane 
rzeczy gadają, ale gdzież szukać na parę godzin hotelu i płacić za 
dzień cały? Znowu nowa scena. Przyszło parę żandarmowców  
i moich żołnierzy o papiery pytają, aby się tylko do mnie nie wzię-
li, bo odesłałem mój paszport do Marsylii i nie mam go z sobą, wy-
szli przecie. 

 Ściskam Was najuprzejmiej. Nie mam innego papieru tu  
z sobą, więc napisałem tu na tym świstku. Bóg z Wami moi dro-
dzy, Bóg z Wami.  
 Żegnam Was najserdeczniej, łaska Pana Naszego z Wami. 

Wasz Piotr 

 P. S. List przyłączony od Stasia do jego brata bądź łaskaw 
przesłać pod adresem Kwiecińskiego, a l'école agronomique a Gri-
gnon, par Neauptle le Chateau, prèr Versailler.  

 Proszę Cię, jeżeli możesz wyrób bratu Stasia żołd. Wytłu-
maczyć on Ci sam ma swoje położenie. Wszyscy uczniowie Gri-
gnońscy pobierają nie tylko żołd, ale i dodatek do niego, on tylko 
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dodatek pobiera. Przez to samo ma sobie niejako przyznane prawo 
żołdu, chodzi tylko o reklamacje. 
 
 

106.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 444) 
 

Rzym, 28 marca 1845. 
 
 Przeszłym kurierem nie zdążyłem Ci napisać mój drogi Hie-
ronimie, bo miałem kazanie do pisania. Takeśmy się urządzili z ka-
zaniami, że w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia kazał u nas po 
polsku Ojciec Ryłło, w Wielki Piątek ja kazałem, wczoraj, to jest 
we czwartek po Wielkiej Nocy kazał brat Aleksander, a w Nie-
dzielę Przewodnią będę ja znowu miał ostatnie kazanie. Zaprosi-
liśmy Ojca Ryłło i bardzo się chętnym okazał, jednak z trudnością 
po polsku mówił, ale nadrobił i zastąpił gorącością akcji. Wszyscy 
zadowoleni.  
 Mieliśmy, wskutek tego bierzmowanie ogólne, które się 
wczoraj w ś. Klaudiuszu odbyło z prawdziwym zbudowaniem i ko-
rzyścią dusz. 4 kobiety i 14 mężczyzn przystąpiło do Sakramentu, 
między innymi Jankowski, kuzyn Zaleskich i jego towarzysz Ce-
liński,103 którzy dniem wprzódy z Berlina tu stanęli. Kardynał 
Fransoni celebrował o godzinie 11 z rana i po ceremonii dał błogo-
sławieństwo Najśw.[iętszego] Sakramentu. Właśnie, to z powodu 
tej ceremonii i o tym Sakramencie brat Aleksander miał kazanie 
godzinę wprzódy. Ale brat Aleks.[ander] nie jest do kazania, wido-
cznie mu piersi nie służą i tym gorzej, że czynił piersiami, jak gdy-
by miał najlepsze. List do Bohdana od Jankowskiego przyłączam. 
Twój list z 18 otrzymałem wczoraj.  

__________ 
103  ADAM CELIŃSKI – (1809-1837). Mniej znany romantyczny poeta Polski. 

Przyjaciel Bogdana Jańskiego. Wraz z Semenenką jeden z jego pierw-
szych uczniów. Zmarł przedwcześnie w opinii świętości. 
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 Mój kochany Hieronimie, drukuj jak najmniej Twoich kazań, 
już to Ci nie dałem pozwolenia wyraźnego, jak na trzy owe, które  
u mnie były; wybierz z jakie 10 najlepszych i te puść w świat. Oto 
moje zdanie. A zdaje mi się, że dobrze zrobisz, jeżeli się do niego 
zastosujesz, rozkazu nie daję. Moich kazań drukować teraz nie 
chcę. Właśnie gdybym miał drukować, to bym drukował „o Ko-
ściele”, bo w tym widział bym pożytek, ale owych dorywczych 
drukowania nie widzę potrzeby. Mówię to bardzo szczerze: jest 
tam kilka moralnych, jest kilka patriotycznych, ale wszystkie są 
takie, że tylko w pewnej całości mogą dopiąć swego skutku. Rozu-
miem, że powoli ta całość się sklei. Daję Ci za przykład co do 
publikacji Lacord[ai]ra, który konferencje powiedziane w 1835 wy-
dał dopiero w 1845.  
 O dom się nie troskaj, ale zdaj rzecz na Boga. Napisz tylko 
ile daje t. j. pożycza Józef, czy 15, czy 17 tysięcy, bo sumy do-
kładnie nie wiem, a zatem ani ile trzeba dołożyć. Dobrodzieje nasi 
potwierdzili przede mną ofiarę uczynioną za pośrednictwem brata 
Aleksandra. 
 Do rzeczy, które mi dał Karol Król.[ikowski] dla Piotro-
wskiego brakuje kamizelki, chustki itd. Przywiozłem tylko surdut  
i Bon Jardinier, za co mamy dla niego coś około 90 fr., a 20 fr. od 
Marchettego za książki, które mu odeślę pierwszym kurierem, bo 
na dzisiaj zapomniałem wziąć biletu.  

 Co do mnie osobiście mój drogi Hieronimie powiem Ci, że 
serio robię starania, aby zostać lepszym. Ciąży mi stan dotychcza-
sowy, ciąży bardzo.  
 Przez ten czas byłem nader zatrudniony i wizytami i kaza-
niami, które jednak wypadało koniecznie powiedzieć, bo całe pu-
blikum liczne tego roku (do stu osób), upominało się bardzo i to 
drugie kazanie powiem na powtórzone wezwania. Żeby zaś zastą-
pić jak można najbardziej moją niedostateczność, zaprosiłem Ojca 
Rył[ł]o i poleciłem bratu Aleksandrowi kazać. 
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  Księżna Borghese bardzo uprzejma. Mamy tu nowe liczne 
znajomości między innymi panią Calergi młodą i bardzo znajomą 
w Warszawie osobę, Nesselrodziankę, której matka Górska z do-
mu, ona sama zabita Polka, choć jej Ojciec generał Nesselrode, brat 
kanclerza jest generałem żandarmów w Polsce.  
 Mamy wiele młodzieży, między nią Adama Potockiego, syna 
Artura, bardzo bogatego chłopca, który zbliżył się do nas, Abramo-
wicza, Tuszowskiego itd. itd. ci z Ukrainy. Jest tu także Pan 
Marcin Tarnowski stamtąd również, potomek owych Tarnowskich. 
Wszystko to widujemy. Robią nawet składkę na nas. Trudno wyli-
czyć całej Polonii, tak liczna. Wczoraj zajęła nam cały niemal 
kościół ś. Klaudiusza. Kardynał był bardzo zadowolony. Mój 
Hieronimie módl się, żebyś dobrze sprawował powierzony Ci obo-
wiązek. Nie rachuj na siebie. Zważaj na to także, co Ci kiedyś 
powiedziałem lub napisałem. A Bóg Ci pobłogosławi.  
 Zdaje się, że siostra Julia po wyjeździe Pani Moszczyńskiej 
umieści się przy pani Sobańskiej. Do ks[ię]żnej W. pisano z ostrze-
żeniem z Warszawy, żeby nie wracała. Pojedzie z Panią So-
b.[ańską] na lato do Ischii. Żegnam Cię mój drogi Hieronimie.  

 Po niedzieli spodziewam się skończyć przedmowę do Chwa-
liboga przerwaną kazaniami, a potem zasiąść do mego większego 
dzieła. Ale wysyłam za cztery dni artykuł do Jasia. Jeżeli pójdzie 
za późno, to Jaś niech pokutuje za moje grzechy – będę się starał 
nie narazić go nadal. Ściskam Cię najczulej i wszystkich braci. 

Twój Piotr 
 

 
107.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 445) 

 
Rzym, 8 kwietnia 1845. 

 
  Przedwczoraj wieczorem 5 t. m. otrzymałem Twój list mój 
drogi Hieronimie z 27 marca, dzisiaj dopiero następny z 28 t. m. 
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  Wiadomość o zamieszaniu, które miało mieć miejsce w War-
szawie lotem piorun[a] tegoż wieczora rozniosło się po całej Po-
lonii, o 8ej list odebrałem, o 11ej ostatni, już wiedzieli, rozniosło się 
to bez naszego nawet przyczynienia się.  Dziś już cały Rzym o tym 
mówi, niestety! Mówię niestety, bo nieprawda. Wczoraj Xże Alek-
sander pisał z Warszawy do Matki [Makryny Mieczysławskiej104], 
ani słowa o niczym, a list datowany z 22o, timbre „Warszawa, 23 
marca” tego samego dnia, którego po Paryżu biegała już wieść  
o owym mniemanym wypadku.  
 Cóż nasz miły ogrodnik porabia?  

 Dzisiaj przyszła Gazeta Augsburska z lo kwietnia, mogła już 
nam przynieść wiadomości z Warszawy z 26go, a nie przynosi ża-
dnych. Wprawdzie tak głośno po całej Polsce o powstaniu mówio-
no, że ta wiadomość nikogo nie zadziwiła był to stan rzeczy podo-
bny do tego, który uprzedził 29o listopada. Może też i rzeczywiście 
co było, ale przytłumiono. 

  Zapomniałem Ci odpisać ostatnią razą, żem książki owej ze 
słowiańskimi wypisami nie zabrał z sobą. Jeżeli jej nie znajdujesz 
w stancji, którą zajmowałem, to się o nią spytaj Wiktora, czy mu 
nie dałem do przepisania. Wiem, że z nim o tym mówiłem. 
  O odstąpienie domu wejdź w umowę ze Sznejderskim. Jeżeli 
dadzą 90.000 t. j. tyle ile na[s] kosztował, to możesz odstąpić. Co 
mówi architekt, żeśmy dali za drogo, to na to trzeba zważyć, że ma 
uprzedzenie przeciw temu quartier; on mi to wszystko mówił na 

__________ 
104  MAKRYNA Mieczysławska – (ok. 1784-1869). Przełożona Bazylianek  

w Rzymie. W literaturze pochodzenie jej jest owiane tajemnicą, szcze-
gólnie sprzeczne są dane na temat wczesnego okresu jej życia. Wg niej 
będąc przełożoną w Mińsku na skutek odmowy wyrzeczenia się wiary 
doznała wraz z innymi zakonnicami prześladowań. Pisemny opis tych 
prześladowań przyniósł jej rozgłos niemal w całej Europie. Związana ze 
zmartwychwstańcami wywarła negatywny wpływ na Zgromadzenie. 
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parę dni przed podpisaniem aktu, kiedy już wszystko było ułożone. 
Nie ma się co za głowę brać, jak czyni brat Walery, przecież żeśmy 
nie na spekulację kupowali, ale że się dom wszystkim podobał. 
Cóż, że ma małe niedogodności z sąsiedztwa itd. itd. Ja bym chciał, 
żebyśmy zawsze tak wygodne domy mieli, jeżeli da Pan Bóg, że 
jeszcze do innych przyjdziemy. Nie trzeba było z początku zanadto 
przesadzać, a teraz nie trzeba odsadzać; nie do Ciebie to mówię, bo 
z listów widzę, że się za głowę nie bierzesz, ale innym to powiedz. 
Wszakże jestem za ustąpieniem, jeżeli nam dadzą powyższą kwotę, 
inaczej nie ma co odstępować. W każdym razie, jak Aleksander 
przyjedzie wystara się o owe 5000, których nam brakuje – 15000, 
zaś ogrodnika naszego zawsze przecież będą na pogotowiu. Ks. 
Aleksander wyjedzie za tydzień do Paryża, zapewne sam o tym do-
niesie. Dzień jego wyjazdu jeszcze niezupełnie pewny. 

  Bardzo niedobrze, że się nowiny rozeszły tu po Rzymie. Ani 
się spodziewałem, żeby ks. Aleksander był tak nieroztropny. Jemu 
jednemu powiedziałem, kogo ma znaczyć ogrodnik, o którym pi-
szesz sam temu zupełnie niedowierzając, bo przecież nie ma brata 
pułkownika w wojsku rosyjskim, a on wszystkim rozpowiedział  
w mgnieniu oka. Wymówiłem to jemu. Ale nie dosyć tego nie spy-
tawszy się, a poszedłszy za jakimś interesem do Lambrusch.[i-
niego] także mu to powiedział. I tak cały Rzym dziś o tym wie, po 
ulicach gadają o rewolucji w Warszawie, a nam początek nowiny 
przypisują. Muszę też powiedzieć mea culpa, żem wszystkiego  
u siebie nie zatrzymał. Chociaż prawdziwie tego się nie spodzie-
wałem, aby Aleksander tak się zaraz wygadał. A potem, jak za-
trzymywać wieść podobną? 

  Zresztą piszę do Generała do Brukseli prześlę zarazem do 
Giobertego list, który mam gotowy.  

 Przed pół godziną byłem u Pani Delfiny, powiedziałem jej 
nawet powód wizyty. Zaczęła pisać list, ale nie skończyła, jest nie-
równie lepiej, bo było niedobrze, chodzi, wyjeżdża itd. Skoro tylko 
panna Natalia będzie miała swoją dame de compagnie, która z Pol-
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ski przyjeżdża, wnet pośpieszy do Paryża. Mycielskiemu bardzo 
dziękuje za jego przyjaźń. Stan jej zdrowia dzisiaj nie jest niebez-
pieczny, wszakże bardzo przykry, wizykatorge na obu rękach. 
Wyjeżdża za parę tygodni do Nizzy, wtedy bowiem przyjedzie owa 
osoba. Nie tylko, że dziś nie jest niebezpieczny jej stan zdrowia, ale 
ani był niebezpiecznym, chociaż dużo cierpiała na ból serca. 

  Siostra Julia wyjeżdża z Panią Sobańską do Ischii lub Nea-
polu na lato, przenosi się do niej na mieszkanie za tydzień t. j., jak 
wyjedzie Pani Moszczeńska. Kłania Ci [się] serdecznie. To Ci na-
prędce dziś napisałem. O domowych wewnętrznych naszych inte-
resach napiszę Ci następnym listem, jeżeli da Pan Bóg – módl się 
za mną, jak zapewne czynisz. Proś o toż samo Józefa, którego 
serdecznie ściskam. Toż wszystkich innych braci. 
                 Twój Piotr 

 P. S. Demokracie, żeś odpisał nie ganię, ale mi przyślij sam 
zarzut i odpis. Ogólnie mówiąc nie pisać, t. j. nie odpisywać i nie 
tracić cierpliwości w milczeniu na widok głupstw i niedorzeczno-
ści. 
 

108.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 446) 
 

Rzym 18 kwietnia 1845. 
 
 Kochany mój Hieronimie, 
  Dziś nic Ci nie piszę, ale jutro przez pocztę odpiszę Ci na 
Twój list z 6 i 7 kwietnia, który przed kilku dniami otrzymałem. 
Cieszę się, żeście już na nowym mieszkaniu i przyłączam tylko 
listy Aleksandra, który najdalej wyjedzie 28 stąd t. j. przyszłym 
rządowym statkiem. Wszyscyśmy dość zdrowi.  

 Żegnam na dzisiaj i ściskam. 
               Twój Piotr 
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109.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 447) 
 

Rzym, 28 kwietnia 1845. 
 
 Mój drogi Hieronimie, 
  Wczoraj wyjechał Aleksander, spółcześnie zapewne z tym 
listem stanie w Paryżu, albo może i później. Miałem przed jego 
wyjazdem dużo roboty z powodu manuskryptów słowiańskich The-
inera, które on z sobą zabrał. List tedy dzisiejszy będzie króciutki. 
Otrzymałem Twój przed kilku dniami. Wojna ze strony starych 
księży dziwna, ale postępowanie z naszej strony bardzo jasne i pro-
ste, takie właśnie jakiegoś się chwycił i które było wskazane przez 
sam stan rzeczy.  
 Ksiądz Chaczewski, czy jak się on tam nazywa pisał do ks. 
Krasnosielskiego, (jeden z owych dwóch, co z Rzymu przybyli) 
dzisiaj list ten oddałem temu ostatniemu odebrawszy go z poczty 
na moje ręce, on go przy mnie w stancji odpieczętował i sam prze-
czytawszy dał mi potem do przeczytania. Niesłychane rzeczy. Woj-
na na nas zażarta. Piszą do Krasnos.[ielskiego], żeby nam tu 
szkodził wszelkimi sposobami, że to idzie o sprawę narodową i ca-
łego duchowieństwa polskiego, że Tyc (z poznańskiego) jest z nimi 
razem. Przy tym liście przypisek ks. Dąbrowskiego, że to idzie  
o sprawę sumienną i narodową i wyzywa ks. Krasnosielskiego do 
dalszej z sobą korespondencji. Prócz tego list owegoż ks. Cha-
cz.[ewski] do Waleriana Rożyckiego (o którym wie dobrze brat 
Józef), a który teraz znajduje się w Propagandzie, żeby zbierał 
wszystkie fakta na nas, ale tylko pewne, w sumieniu pewne itd. Bo-
że ulituj się nad głupstwem tych ludzi.  
 Co do ostrożności, o której mi piszesz, żeby ją zalecić Ka-
rolowi (jakoby on powiedział, iż my dopiero zreformujemy du-
chowieństwo polskie itd.) nie masz się o co troszczyć nic podo-
bnego nie zaszło – w głowach to tylko takich po[w]stało jak 
Walerka Rożyckiego, który jeszcze dwadzieścia podobnych rzeczy 
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skomponuje, a o którym i mówić nie warto. 
  Życzę sobie, żeby ks. Aleksander jak najkrócej zabawił w Pa-
ryżu. Wyprawiłem go z tym, żeby (jeśli tylko można) skończył  
z Januszkiewiczem, a rozumiem, że można biorąc ten wyraz w ści-
słym znaczeniu. On sam mi to powiedział, co do swoich własnych 
publikacji, t. jest religijnych, zostawiając polityczne i świeckie  
w ręku Januszkiewicza. Im więcej nad tym zastanawiam się tym 
więcej widzę potrzebę skończenia z Januszkiewiczem. Powód nie 
zerwania głównie ten jest, że Januszk.[iewicz] mając w ręku 
wszystkie rachunki, ponieważ jest przypuszczony do 3ciej części do-
chodów i własności, może zostawiwszy Aleksandrowi le fonds 
[fundusz], taki podać rachunek czystych należności na swoją ko-
rzyść, iż go trudno lub niepodobna będzie skwitować. Gdyby to tak 
było rzeczywiście, tedy mi się zdaje, że zawsze można odebrać od 
niego książki religijne, których własność całkowita należy do 
Aleksandra i przez to przynajmniej zerwać. Na tym stanęło między 
nami. Ale po wyjeździe ks. Aleks.[andra] chciałbym jeszcze go 
widzieć, żeby jeszcze mu powiedzieć, jak mi to na sercu, aby przy-
szedł do stanowczego zerwania z Januszkiewiczem, zobacz Ty mój 
Hieronimie, czy nie może np. zrzec się ksiąg świeckich na rzecz 
swego brata, a odebrawszy religijne nie mieć żadnej, a żadnej sty-
czności z Januszkiewiczem. To by mi się najlepiej podobało  
i w tym sensie proszę Cię, żebyś działał. A jeśli Ciebie nie będzie, 
tedy zostaw rzecz bratu Józefowi. Teraz dla Ciebie. 
  Co do mnie mój kochany Hieronimie, mój drogi i kochany, 
nie było ze mną dobrze dotychczas. Wielka mnie słabość opano-
wała, która dla mnie jest wielkim krzyżem. Nie pisałem Ci o tym 
dotychczas już dla wstydu, już dla nadziei lepszego. Robiłem 
cząstkowo, co mogłem, ale nic dobrego ogólnie. Był to dla mnie 
krzyż i upokorzenie, i jest tym dotąd. A wszakże mój drogi, ko-
chany, mam nadzieję w Bogu, że tak zawsze nie będzie mam 
nadzieję, że Ci niedługo będę mógł pocieszającą dla Twej ku mnie 
miłości przesłać nowinę. Da Bóg! Mój drogi Hieronimie módl się 
za mną. Ks. Aleksander zabrał z sobą wszystkie listy, dlatego Ci 
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żadnych nie przesyłam.  
 Wojna na nas podniesiona cieszy mnie niemało. Polemiką  
z Cerkwią ros.[yjską] zajmuję się serio. Jeśli da Pan Bóg dokonać 
dzieło, które zamierzam spodziewam się, że nie będzie czcze. Mam 
szczególniej myśl atlasu Kościelnego Słowiańszczyzny, która zda 
mi się nowa i skuteczna, atlas kart ze wszystkich czasów wystawia-
jący kolorami różnymi kościół łaciński, unicki i schyzmę. Mam 
mapę Szafarzyka, która mi posłuży za tło. 

  Mój drogi, kochany Hieronimie Bóg z Tobą, jeżeli kiedy to 
dzisiaj rzeczywiście mało mam czasu, zmordowany jestem kilko-
dniowym ślęczeniem nad owymi manuskryptami i oczy mi popsuły 
się. Więc tymczasem żegnam Cię. Wszystkich uściskaj. 

                Twój Piotr. 
 
 P. S. Uzbieraliśmy coś, choć mało na dom przytułku wziął to 
(bo on się tym najwięcej zajmował) ks. Aleksander. Edwardowi 
dziękuję za szczegóły. 
 
  

110.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 4065) 
 

Rzym, 18 maja 1845. 
 
 Bardzo smutną donoszę nowinę, że nasz kochany Marchetti 
mocno słaby t. j. ma suchoty, jak mówi Alfred. Temu dni 5, jak mi 
to po raz pierwszy powiedział. Pojechaliśmy do Albano, żeby się 
poradzić Carbonaccego względem pobytu w Albano, wróciwszy  
w przeszłą środę t. j. 14 t. m. z Albano powiedziałem Marchettemu, 
jaki jest stan jego zdrowia i co trzeba zrobić. Powiedziałem toż 
samo jego rodzicom i Ojcu Villefort jego spowiednikowi. Mar-
chetti nie chciał słuchać propozycji oddalenia się na zupełny spo-
czynek na jakie 6 miesięcy. Ale dziś zdaje się na to przystawać, to 
przez te 4 dni ciągle w łóżku leżał i coraz jest słabszy. 
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 Nie widzi mi się mój drogi Hieronimie, żeby Józef odbiegał 
swej pierwszej pracy dla tej drugiej, o której piszesz. W pół roku 
jej nie skończy, a ta dywersja tamtej pierwszej pracy zaszkodzi. 
Choćby nawet była mniej potrzebna jak ta druga, to lepiej jest za-
chować ciąg w zatrudnieniu i nie porzucać tego, co się już raz za-
częło, chociaż i to mi się zdaje, że mniej potrzebną nie jest i że ta 
Twoja praca nowa po tamtej pierwszej uskutecznieniu będzie 
dopiero pożyteczna. Jakkolwiek bądź zdanie moje jest, żeby Józef 
trzymał się pierwszej pracy i jak ją skończy dopiero wziął się do tej 
drugiej.  

 Od dwóch tygodni pracuję nad historią naszego Kościoła. 
Mówię naszego, bo wszystko się razem miesza. Od X. Z.[eneidy 
Wołkońskiej] i od Żerebcowa mam całą szafę słowiańskich i ru-
skich książek, bardzo kosztownych. Wszystkie niemal źródła. Pra-
wdziwe skarby. Łatwo mi teraz dokompletować. 
 Nb. Ułożyliśmy tu bibliotekę podług schematu, który tu przy-
łączam. Urządźcie podług niego i w Paryżu. I tak cała biblioteka 
dzieli się na trzy oddziały. Pierwszy wychodzi od Boga, ostatni 
wraca do niego, Pan Bóg A i Ω. Osobne litery odpowiadają oso-
bnym poddziałom, a nie szafom, tym sposobem nigdy się litery nie 
zmieniają. Ponieważ niezmienne napisać te litery na grzbiecie ksią-
żek, a tak będzie biblioteka raz na zawsze ułożona i w przypadku 
przenosin bez żadnego trudu na powrót się ustawi. 

 Interes X. Rozsadowskiego nie zależy. List do ks. Aleksandra 
z Poznania odpieczętowany przyłączam. Inne od Malińskiego. By-
łem słaby te dwa dni na fluksyę [obrzmienie dziąseł i twarzy] – 
przeszło. 

 Już dziś nie zdążę odpisać Józefowi Z.[aleskiemu]. Ale mu 
przeczytaj, co do Ciebie pisałem w swym czasie o rozgłoszeniu 
jego nazwiska. Tam już odpowiedź dostateczna. Zresztą natych-
miast jak tylko spostrzegłem omyłkę starałem się ją wszędzie, 
gdzie jeszcze mogłem zdążyć naprawić. 
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 Żegnam na dzisiaj, ściskam wszystkich serdecznie. 
Twój Piotr 

 P. S. Hipolita myślę, że dobrze by było posłać do Konstan-
tynopola. Myślę o tym od czasu, jak mi nadmieniłeś. Szukam tylko 
zręczności. Powiedz mu, żeby się przygotował i opatrzcie na to 
pieniądze, przynajmniej do Rzymu. O Chinach zdaje mi się, że 
przedwcześnie, zwłaszcza że tu Karol bardzo potrzebny. Odsyłam 
Szymańskiemu dwa listy do (...) [nazwisko nieczytelne], bo już go 
tu nie ma. Pojechał do Warszawy. 
 
 

111.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 4066) 
 
 Nb. Każdy mój list naprzód sam przeczytaj. 

Rzym, 29 maja 1845. 
 
 Mój kochany Hieronimie, mamy tu niemałe zmartwienie, 
które się podobało Panu Bogu zesłać na nas – kochany brat nasz 
Marchetti jest w niebezpieczeństwie życia. Dzisiaj przyjął wiatyk 
Przenajświętszy, który mu przyniosłem z kościoła. Może jeszcze 
czas jakiś pociągnie, ale po ludzku nie ma nadziei. Ma suchoty, 
które bardzo prędko okazały się. Wczoraj puszczano mu raz po raz, 
trzy, czy cztery razy krew, był wyrzucił jej mnóstwo. Już to od 
dwóch tygodni i więcej zaraz po wyjeździe brata Aleksandra, kiedy 
Alfred przyszedł mi powiedzieć, że jego zdaniem Marchetti ma 
suchoty. Pojechaliśmy tego samego dnia do Albano, żeby się tam 
porozumieć z doktorem Carbonacci, czy pobyt w Albano może mu 
być pomocny. Alfred nastawał na zupełny odpoczynek Marchet-
tego po usunięciu się od wszystkiego.  

 W Albano bawi przez lato cały dom ks[ię]żnej  Z.[eneidy 
Wołkońskiej] i państwa Żerebcow z nimi ks. Gerbet, tak że pobyt 
tam zdawał się bardzo korzystny. Carbonacci zapewnił, że powie-
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trze dolnej części Albano dobre jest dla cierpiących na piersi mając 
w sobie części morskie. Po powrocie przedstawiam cały stan rze-
czy Marchettemu, powiadam mu jego niebezpieczeństwo i proszę, 
żeby przystał. Żadnym sposobem nie chciał, nie wierząc w przy-
czynę złego, do tego zaś Pan Bóg pozwolił, że i doktor jego jeden  
z tutejszych minorum gentium śmiał się z z całej naszej obawy. Na 
nic się nie przydało zdanie Carbonaccego, a przed kilku dniami 
sprowadzony Panteleoni, chociaż potwierdził zdanie Alfreda, 
wszakże nie przekonał. Nie zrobiono więc nic z tego, cośmy przed-
stawili, a przedstawiłem to zarazem i rodzicom Marchettego i Ojcu 
Villefort jego spowiednikowi. Zresztą było gorzej z Marchettim niż 
sam Alfred wróżył. Ledwie oto dwa tygodnie minęło, kiedy wczo-
raj, jak powiedziałem rzuciła mu się krew (nb wprzódy już pl[u]ł 
krwią) – i dziś jest prawie przy skonaniu. Lada chwila wróży 
końcem. Pan Bóg dobry Swoją wolę czyni. On Jeden wie, czy kie-
dy ten list odbierzecie kochany nasz brat będzie jeszcze przy życiu. 

 Wczoraj nie mogłem listu napisać. Z jednej strony choroba 
Marchettego z drugiej wyjazd Pani Sobańskiej i Pani Bartoszewicz 
[przekreślone przez autora listu] Siostry Julii cały mi czas zajęły. 
Kiedy napisałem owe dwa wiersze, które już odebrałeś wycho-
dziłem do wyjeżdżających, nie miałem nawet czasu wspomnieć  
o Marchettim, u którego jednak kilka godzin przesiedziałem. 
 Co do innych rzeczy, będę się starał odpisać Ci dzisiaj na 
wszystko, co tylko mogło jeszcze zostać z Twoich ostatnich 5 li-
stów. Rajnaldego, jak tylko znajdziemy będziemy się starali nabyć. 

 Co do Twojej myśli, żeby Józef pisał Manuel du prêtre 
[Podręcznik dla księży] zdaje mi się, że już odpisałem, żeby się 
trzymał pierwszej swojej pracy. Już i dlatego, że nie dobrze jest 
zmieniać pracę i dlatego, że nie wiadomo, co pilniejsze, czy tamta, 
czy ta z prac tych mnie by się zdawało, że tamta jeszcze pilniejsza, 
naprzód z porządku logicznego, że pierwej trzeba być dobrym 
chrześcijaninem, po wtóre z powodu ogólnego, że owa pierwsza 
praca przyda się i dla księży i dla świeckich, nareszcie ze względu 
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na niedostatek dla ludzi świeckich podobnych ksiąg, kiedy kapłan 
może sobie łatwo, byleby chciał ten brak zastąpić.  

 Noty do historii kościelnej zebrane będą mi potrzebne, bo je-
śli da Pan Bóg zdrowia i siły, niech czyni co Mu się podoba, to 
dzieło, jakie mam napisać będzie zarazem obrazem całej historii 
kościelnej polskiej. Jużem Ci pisał pewno, jakie Pan Bóg raczył 
zesłać materiały. Mam może ze 200 książek słowiańskich i ro-
syjskich, w tych wszystkie prawie źródła do historii. Sam się dzi-
wię, jak się to mogło w Rzymie znaleźć w przeciągu jednego mie-
siąca. Do tego przed tygodniem kupiłem Długosza (za 3 skudy). 
Jastrzębski dał do biblioteki wszystko, co miał pod warunkiem ko-
rzystania z całej biblioteki, a tak i od niego szanowne materiały 
wpłynęły szczególniej za dzieła Kopitara, nie rachując Szafarzyka, 
Dąbrowskiego itd. Idzie teraz o korzystanie.  

 Panie Boże daj łaski Swojej! Na Jego chwałę wszystko i tyl-
ko dla Niego, dla Jego miłości i dla spełnienia świętej kochanej 
woli Jego! Moskowię zatrzymaj, choć jej tu nie mamy i niełatwo 
od Thejnera dostać. 
 Rozsadowskiego interes dopilnuję, jeśli Pan Bóg da w tych 
dniach i spodziewam się przyszłym kurierem dać odpowiedź! 
 Toż i Królikowskiego z Merlem. 

 Nb. Część długu swego oddała Siostra Julia. Winna była  
z Paryża 1270 i parę fr., a tutaj 360 i kilka fr., tak że razem wy-
nosiło 1636 fr. Na to przed wyjazdem do Neapolu oddała 636 fr.  
z których 436 danych gotówką weszło do tutejszej kasy, a 200  
w bilecie danym z Warszawy na Rotszyldów w Paryżu przyłączam 
tu do tego listu. 

 Nie wiem, czy donosiłem w poprzednich listach na przy-
padek, to tu donoszę, że starzy księża pisali długi list do Krasno-
sielskiego, żeby nas szpiegował. Mniejsza o to. Zresztą sam Kra-
snosielski bardzo niedobrze t. j. płocho zachowuje się.  

 Edwardowi powiedz mój drogi Hieronimie, żeby Marcinkie-
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wicza napędzał o blachę, którą mi przyrzekł i podobno wziął pie-
niądze. Jak idzie dom przytułku od ostatnich Edwarda wiadomo-
mości. Jak zdrowie Jego? Kraiński już wziął tonsurę. 
 Co mi w ostatnim liście piszesz, że stał się zawód ze strony 
dobrodziejki naszej w tym się mylnie wyraziłeś. Tylko kochany 
Aleksander doniósł o tej ofierze w tym błędnie, że dał nam do wie-
rzenia, iż będzie częściowo ta suma wypłacona. Tymczasem jak 
przyszło do tego, że mnie dobrodziejka nasza powiedziała o swej 
ofierze, wtedy najwyraźniej oświadczyła, że 1849 roku ma być cała 
suma razem wypłacona. Nasza wina w tym, żeśmy rachowali na 
częściowe wypłaty, ale osoba dająca tego nie myślała, więc z jej 
strony nie ma zawodu. A więc ja zawód zrobiłem! Odezwałby się 
brat Aleksander, gdyby był przy czytaniu tego listu; nie o to tu 
chodzi tylko. 

 30 maja. Ponieważ musiałem zwlec dokończenie listu mia-
łem czas poszukać, co Aleksander pisał do mnie z Rzymu 28 
stycznia: „ta suma ma być ostatecznie wypłacona za lat cztery, lecz 
w razie potrzeby częściami i wcześniej, więc nie ma wątpliwości, 
iż na rachunek tej sumy bezpiecznie pożyczkę lub zobowiązanie się 
zaciągnąć można.” Oto są własne słowa, jedno po drugim brata 
Aleksandra, które czy są kategoryczne sam widzisz. Nie potrzebuję 
Ci mówić, że nie obwiniam intencji br. Aleks.[andra], ale jego na-
tura taka, że jest nieprzyjaciółką rzeczywistości, że mimo wszyst-
kich pozorów praktyczności jest może najniepraktyczniejszy 
człowiek i żyje w pewnym urojonym świecie, chociaż i jemu i in-
nym nawet zdaje się, że żyje w najbardziej rzeczywistym. Ja mu  
o tym mówiłem, ale on nie zrozumiał; brak mu nawet zmysłu do 
zrozumienia tego. Cóż robić? To bynajmniej nie przeszkadza 
innym jego przymiotom, ale zawsze trzeba to znać i zastosować się 
do tego. Moja wina, że znając to do niego w rzeczach moralnych 
nie rozciągnąłem i do zewnętrznych, doczesnych, bo podobno czło-
wiek taki sam jest we wszystkim.  
 Teraz dla dalszego objaśnienia tej rzeczy i to dodać muszę, że 
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z tą sumą nie jest rzecz tak pewna, jakby się zdawać powinno. Ze 
wszystkich zaznanych okoliczności przyszedłem do tego mnie-
mania, że nasza dobrodziejka nie miała wcale tej ofiary na myśli, 
tylko ową pierwszą pensji rocznej i że ta ofiara dopiero na przed-
stawienie brata Aleksandra et intuitu personae [ze względów 
osobistych] uczyniona została. Co bynajmniej nie jest zgodne z na-
szym postępowaniem i z całą drogą, którąśmy szli dotychczas. Na 
cóż mam zamilczać, że jeśli teraz jesteśmy w ambarasach, to nas  
w nie wtrącił kochany Aleksander. Jego to myśl przedwczesna  
i niepotrzebna kupowania domów, jego ofiara owego pierwszego 
funduszu swego, jego potem staranie dostania zewsząd skąd tylko 
można funduszów, jakbyśmy pieniędzmi rość mieli, a nareszcie i to 
wydobycie owej funduszowej sumy od osoby, nad którą ma wpływ 
nieograniczony.  

 Próżny żal po czasie, a jednak żałuję mocno, żem się dał 
skłonić do przyjęcia owej pierwszej ofiary Aleksandra, bo stąd po-
szło wszystko złe. A jednak takem był mocno postanowił nie przyj-
mować. Tylko, że ta poczciwość i dobroć kochanego Aleksandra 
tyle na mnie działała. Mam stąd naukę: cenić przymioty Aleksan-
dra, ale czynić według zasad niezmiennych raz przyjętych i nie 
dawać mu je łamać. Dobry, dobry Pan Bóg, który nas Sam pro-
wadzi po Swojej drodze i zagania na nią, ile razy zboczymy. Po-
wiedziałem, że z tą sumą nic nie ma pewnego, niech tylko, czego 
nie daj Boże, brat Aleksander umrze przed 4 latami, a pewnie suma 
ta rąk naszych nie dojdzie, bo jak powiedziałem, wcale to nie dla 
nas, nie dla naszego dzieła, ale dla osoby Aleksandra ta suma zo-
stała daną, t. j. dlatego, że brat Aleks.[ander] jest z nami i że tego 
chciał.  
 Do dalszego objaśnienia i to niech posłuży, że brat Ale-
ks.[ander] przyrzekł dać na początek 5000 fr., które dodane do 
15.000 Józefa stanowiłyby pierwszą ratę. Potem za ten rok 3.000 za 
przyszły 3.000, co by stanowiło 6.000, a zatem tylko 4 mielibyśmy 
dodać do przyszłej raty. Niech sam powie, czy to może uczynić. 
Ale o to mniejsza. 
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 Po tym wszystkim nie widzę innego sposobu, jak sprzedać. 
Niech się z nas śmieją, będzie to słuszną karą za nasze głupstwo  
i wielki nierozsądek. Konieczna rzecz jest odsprzedać, jak będzie-
my mieli pieniądze w ręku wtenczas kupimy, jeśli się tak Panu Bo-
gu podoba. Jak najprędzej sporządzę akt przed notariuszem amba-
sady i przyślę Ci, tymczasem szukaj kupca.  

 Bratu Aleksandrowi zakazuję jak najsurowiej wszelkich 
kwest na naszą korzyść, nawet indirecte, przez wystawienie nasze-
go stanu itd. itd. Bratu Aleksandrowi nie potrzebujesz czytać tego, 
co tu piszę, boby mógł źle to tłumaczyć, że mu wyrzucam lub co 
potrzebnego, kiedy on czynił z tak dobrej chęci. Ja mu nic nie wy-
rzucam, co do intencji niemniej prawdziwie mu sprzyjam i kocham 
go, tylko powiadam, że wiele rzeczy źle pojmuje, a następnie i robi 
i dlatego powinien być posłusznym, co zresztą samo w sobie i bez 
żadnej racji być powinno. 
 Co do wydatków rzymskich dzięki Bogu wszystko idzie po-
rządnie. Karol prawdziwą jest podporą domu całego. Ubóstwo 
wszędzie panuje, nawet w kościele nie ma zbytku i w tym uspokój 
się mój Hieronimie (np. na Zielone Świątki nie było mszy śpie-
wanej; miesiąc Maryi co do świateł itd. bardzo skromnie się odby-
wał, po odjeździe Aleksandra zrobiła się w tym ogólna poprawa). 

 Powtarzam powyższy zakaz kwesty bratu Aleks.[androwi]  
z powodu, iż wyczytałem raz jeszcze w Twoim liście, że traktuje  
z [księ]żną Odeschalchi. Jeśli są rozpoczęte traktacje jakie, niech je 
przerwie, rozumie się bez narażenia swojej sławy. Rzecz tę kładę 
na Twoje sumienie mój kochany Hieronimie, żebyś tego serio 
dopilnował. Muszę już kończyć, żeby nie zwlec i nie minąć trzeciej 
już poczty. To tylko dodam mój kochany drogi Hieronimie, że jest 
nadzieja w Panu Bogu, iż wyprowadzi nas z naszego błota. Ile mi 
sił wystarczy za pomocą Bożą, wezmę się do tego i musi między 
nami przyjść do świętego porządku. 

[brak podpisu O. Semenenki] 
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112.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 448) 
 

Rzym. 8 czerwca 1845. 
 
 Mój kochany Hieronimie, 
  Kilka rzeczy mam z Twego ostatniego listu sprostować. Na-
przód, że Karol nie burmistrzuje nad nikim po co bajkom wie-
rzysz? Potem, że Handzlika i Kwiecińskiego pilnuję i zajmuję się 
nimi, po co mam ich poruczać Kraińskiemu, choćby w najmniej-
szej rzeczy? Kiedy Kraiński sam potrzebuje opieki i właśnie tego 
pilnuję, żeby się nikim nie opiekował, bo sam często płochości fol-
guje. Potem piszesz mi: ponieważ już teraz wszystkiego się lękam 
(odkąd widziałeś się z Aleksandrem) i dodajesz, a wyznasz, że 
mam prawo proszę Cię z góry, abyś nie jeździł tego roku do Ca-
stell’amare lub Ischii; już tego było dosyć i aż nadto. Gdzież to ja 
za kim jeździłem? Et tu quoque contro me? [I Ty także przeciwko 
mnie]. I to tak ślepo mój drogi Hieronimie? Że już nie umiesz roz-
różnić rzeczy od rzeczy, że to zupełnie co innego, kiedy do kogo 
chodzę. Choćbym w tym przez słabość przebrał surową miarę,  
a zupełnie co innego jeździć za kim. Mój drogi Hieronimie widzisz, 
że się nie miałeś czego lękać, bom nie pojechał nigdzie, a po prostu 
nie miałem ani myśli jeżdżenia nigdzie, a tym mniej do Castel-
l’amare lub Ischii, gdzie właśnie byłbym nie pojechał, nawet na 
przypadek jakiej podróży. Mój drogi Hieronimie po co przesadzać  
i powiększać złe, a szczególniej po co wierzyć bajkom i strachom. 

  Pan Bóg łaskaw raczył mi wrócić zdrowie t. j. usunąć ową 
słabość ogólną, która mnie tak długo męczyła. Jużem Ci o tym pi-
sał mój drogi Hieronimie, dzięki za to Panu Bogu! Teraz razem  
z innymi wstaję, mogę pracować bez zmordowania i osłabienia  
i będę się starał korzystać z tego dobrodziejstwa Pana Boga. Módl 
się za mną teraz bardziej, niż kiedy mój drogi Hieronimie. Chociaż 
tyle się rzeczy zależało, że dla samego uporządkowania i zała-
twienia pilniejszych rzeczy w domu, jako też korespondencji itd., 
trzeba mi było poświęcić te parę tygodni. Teraz prawie co dzień  
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(t. j. wyjąwszy świąt) jest w domu konferencja, to jest czytanie  
z wykładem, gdzie staram się uniknąć wad, jakie czuję do siebie  
(w mówieniu itd.). Zajmuję się każdym w osobności, staram się po-
woli przy łasce Bożej, a zarazem skutecznie naprawić złe. 

  Jastrzębski kładzie pod wątpliwość dług zaciągnięty u Kali-
nowskiego twierdząc, że ma do niego pretensje większe, aniżeli ten 
dług i że dlatego będzie mu sam pisał, wyrzucając mu, że go nie-
potrzebnie i niesłusznie skompromitował. Jest właśnie u mnie i sam 
mi te słowa podyktował. Tak więc nie mamy niczym zastąpić owej 
sumy [księ]żnej Leonowej na sierotkę. Cały fundusz domowy jest 
180 + - skudów, które zostawiła Pani S. wyjeżdżając, z którego 
żyjemy już od połowy miesiąca i który jak powiada Karol wystar-
czy jeszcze na półtora. Ale to wszystko co mamy, bo pieniądze  
S. Julii poszły na długi. Zresztą posłałem Wam nieco przeszłą razą. 
Pieniądze z Ks[ię]stwa niech idą do Paryża. Tutaj będą szły Pani S. 
i z Wiednia. Podług tego napisz do Generała, albo ja mu napiszę, 
bo teraz będę pisał do Xtwa odsyłając przedmowę Chwaliboga, 
którą w tych dniach mam nadzieję skończyć przecie. W tym Twoje 
słuszne wyrzuty w milczeniu przyjmuję. 

  Ale mi znowu wyrzucasz, że czynię akty przełożeństwa do 
hamowania tylko. To świeży zarzut, któregoś mi dotychczas nie 
uczynił, owszem zdaje mi się, że pod pewnym względem uważałeś 
to za przymiot w przełożonym.  

 Ten Twój zarzut ogólny ma także swój szczegół: praca 
Józefa, ależ w ostatnim liście dałem racje. Żeś mi teraz nową rzecz 
napisał to jest, że ta druga Józefa praca jest już posunięta o czym 
nie wiedziałem, nie przeciwię się, żeby ją kończył. Czym ja Ciebie 
w czym hamował, mój kochany Hieronimie? Czym hamował 
Józefa itd? Jeszcze raz, kochany mój Hieronimie, po co wierzysz 
bajkom? Żem trochę hamował Aleksandra, to co innego, ale tu mi 
trzeba przeciwny zarzut zrobić, żem go nie dosyć hamował. Zarzut 
hamowania od Aleksandra czyniony rozumiem. Ja tu Ci nie robię 
żadnych aluzji, ale Ci prosto mówię po co wierzysz bajkom Ale-
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ksandra, choćby najpoczciwszym, ale zawsze bajkom. 
  Marchetti ma się lepiej, zgadza się na wszystko, jak tylko 
przyjdzie do sił jedzie do Albano gdzie, aż do końca jesieni, jeśli da 
Pan Bóg zostanie. Ale ile to kosztowało. Dzisiaj dopiero z tym mi 
się oświadczył. 
  Co do domu, już Ci pisałem, żebyś szukał kupca. Odwołuję 
się do tego, co pisałem. Langego tu oczekuję. O Szczulepnikowie 
proszę donoś mi. 

  Mój drogi Hieronimie, ten list prostszymi słowy do Ciebie 
pisałem rachując zawsze na Twoją miłość i cnotę. Bądź pewny, że 
w niczym nie chcę Ci imponować, ale Ci szczerą we wszystkim 
dać prawdę – możesz więc z pewnością każdemu słowu z tego listu 
wierzyć, np. kiedy mówię, że Karol nie burmistrzuje nad nikim itd., 
tedy tak jest w istocie. Małe usterki są wnet zagładzone. 

  Ściskam Was wszystkich szczerze, Ciebie mój drogi Hiero-
nimie szczególnym sercem. 

Twój Piotr 
 
  P. S. Karol z powodu świętego Klaudiusza nie wyspiał [sic!] 
[nie zdążył] rachunków żądanych przesłać Edwardowi, swojego 
dawnego krawca.  

 Proszę z mojej strony brata Edwarda, żeby mi przysłał ra-
chunki domu paryskiego i ogólne, jakie są w jego ręku, aż do 1 lip-
ca t. r. (i w ogólności, ile potrzeba na dom paryski), żebym je mógł 
z tutejszymi porównać.  

  Z tychże powodów jeszcze nie sporządziłem aktu pełnomo-
cnictwa, ale nie zapomniałem, ani sprawy owego zakonnika, co 
przed kurierem zapewne załatwię. 
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113.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1361) 
 

Rzym, 18 czerwca 1845. 
 
 Mój najdroższy Józefie, 
 Makowskiego dyspensa jeszcze nie jest gotowa, ale spo-
dziewam się, że za parę dni będę ją mógł wyprawić. To samo Roz-
sadowskiego i jeszcze jakiegoś Konwentuału w tych dniach będą 
gotowe. 
 Z rycinami Oleszczyńskiego wstrzymałem się, bo Kurowski 
swoje podał i nie zostały przyjęte, przez co nam szyki popsuł. 
Trzeba czekać lepszej chwili. 

 Piszę kilka słów do Sergiusza w przypisku do listu Stasia. 
Proszę Cię drogi Józefie, abyś mi więcej szczegółów o nim napisał; 
o to samo jego samego proszę. A naprzód, czy dlatego wszedł, że-
by u nas został? W takim razie nie trzeba go w Paryżu trzymać, 
gdzie niepotrzebnie jest wystawiony na wszystkie starcia się z Po-
lonią, ale byłbym za tym, żeby do Rzymu przyjeżdżał natychmiast, 
gdzie i nauki mógłby zacząć i oddalony byłby od tych pokus i wie-
le by miał innych korzyści. Nawet znając Sergiusza, na przypadek 
gdyby chciał z nami zostać widzę potrzebę, aby do Rzymu przy-
jechał. W takim przypadku proszę Cię kochany Józefie, abyś go za-
raz wyprawił, jeśli tylko są pieniądze. Idzie o to, czy ma wolę zo-
stania z nami. Napisz mi wracającym kurierem, jaki jest skład 
domu. Wylicz wszystkie osoby i gdzie która mieszka. 

 Z ks. Krasnosielskim zrobiła się awantura. Przyczepił się do 
Jastrzębskiego jak dawniej do Aleksandra, żeby mu dał pieniędzy, 
bo wziąłeś powiada od Potockiego tyle a tyle itd. Aleksander mu-
siał się odcinać, ale Jastrzębski tego nie potrafi, więc się za niego 
ująłem i upomniałem ks. Krasn. [osielskiego], żeby burd nie robił. 
Zwłaszcza, że ciągle głupstwa plecie i trzeba było położyć temu 
koniec. On tedy po swojemu zaczął odpowiadać, na co mu pogro-
ziłem oddaleniem z domu. Zrazu tego nie przyjął z oburzeniem, 
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owszem, to go upamiętało i kiedy wychodził jam go do drzwi wy-
prowadził reflektując go i mówiąc, że dziecko i żeby się poprawił 
zawsze na tym obstając, że za długo byłem cierpliwy i że odtąd po-
dobnych burd nie zcierpię. Dopiero wieczorem tego dnia, a szcze-
gólniej nazajutrz uczuł się obrażonym i oburzonym, wmówiwszy 
sobie, że mu drzwi pokazałem i z domu wyprawił.  

 Dowiedziawszy się o tym posłałem doń Karola raz, a potem 
Karola i Alfreda z tym, żem go z domu nie wyrzucił i że mu za-
wsze wolno wrócić, ale żem go upomniał i upominam i kładę to za 
warunek jego bywania w domu. On się na to nie zreflektował. I tak 
rzecz zostaje. Niestety! necesse est ut scandala veniant! [Jest 
konieczne, aby przyszły zgorszenia]. Bardzo mnie ta rzecz boli, ale 
bym zdradził wszystkie moje obowiązki, gdybym ją chciał jak-
kolwiek odrobić. Zwłaszcza, że mam to świadectwo sumienia, iż 
ile razy rzecz o mnie osobiście chodziła nigdy za łaską Bożą nic 
podobnego ks. Krasnosielskiemu nie uczyniłem. 

 Otóż muszę kończyć, polecam się Twoim modlitwom mój 
drogi Józefie. Listy przyłączone rozdaj lub roześlij. Kocham Cię  
z całego serca mego mój drogi Józefie – bądź zdrów i rośnij  
w miłości Pana Boga. Wszystkich braci najserdeczniej uściskaj. 

  Twój Piotr 

 [Charakter i styl pisma sugeruje, że pod podpisem O. Semenenki, dopisek jest 
napisany przez inną osobę, jakkolwiek sam tekst mógł być dyktowany przez  
O. Semenenkę.] 

 Reguła pożycia zakonnego. 
 1. Bracia przede wszystkim niech pamiętają, a więc niech 
sobie często przed Bogiem przypominają, że przez śluby zakonne 
uczynili Bogu ofiarą z siebie samych, a szczególniej ze swoich wy-
gód, zdania i woli, że ofiarę tę uczynili w ręce przełożonego, że 
wiara jemu, dla Boga winni zupełną uległość według reguły naszej 
w tym wszystkim, co nie jest grzechem. 
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 2. Aby okazać uległość swoją przełożonemu, okazujący bra-
cia przez powstanie i odkrycie głowy za zbliżeniem się jego, prze-
rywają rozmowę, jeżeliby w chwili nadejścia przełożonego z kim 
mówili i nie siadają nie podrywają głowy i nie prowadzą dalej 
przerwanej rozmowy, dopóki nie otrzymają zezwolenia od przeło-
żonego. 

 3a. Wyrzeczenie się własnych wygód nie wzbrania braciom 
przedstawiać potrzeb swoich przełożonemu, ale wzbrania żalenia 
się na cokolwiek komu innemu, jak przełożonemu. 
 3b. Wyrzeczenie się zdania i woli, którego po nas Pan Bóg 
jak najzupełniejszego wymogu nie wzbrania, braciom oświadczać 
swych zdań, swych życzeń w rzeczach dotyczących się służby Bo-
żej lub służby bliźniego, potrzeb braci, byleby oświadczenie to czy-
nione było w ten sposób, iżby każdy poznać mógł, że nie ma w nas 
przywiązania do własnego zdania i do własnych życzeń i żebyśmy 
zaraz istotnie od niego gotowi byli odstąpić, skoro przełożony ich 
nie przyjmie. 
 4. W rzeczach dotyczących się zgromadzenia lub porządku 
szczegółowych domów, bracia wstrzymują się zupełnie między so-
bą, a tym więcej między obcymi od wszelkich krytyk. Zachowując 
wszelkie uwagi swoje do rozmowy prywatnej z przełożonym ogól-
nym lub z przełożonymi szczególnymi. 
 
 

114.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1362) 
 
[Treść listu o nr ACRR 1362 jest pełniejszym wyrażeniem listu następnego o nr 
ACRR 1363, dlatego podaje się je obydwa.] 
 

Rzym, 28 czerwca 1845. 
 
 Odpisuję Ci mój Drogi Józefie w szczególności i dla Ciebie 
jednego na Twoje ponowione uwagi, co do moich stosunków z Pa-
nią B.[artoszewicz]. Były one dla nas powiadasz, przyczyną wielu 
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smutków, wielu boleści i niepokoju. I dodajesz, że trzeba zupeł-
nego sprostowania, jeżeli nie zupełnego zerwania tych stosunków, 
jeżeli Ci miłe serca braci i spokojność ich. Mój drogi Józefie, czyż 
mam starać się o serca braci i o ich spokojność poświęcając prawdę 
i sprawiedliwość?  
 Z wielkim żalem widzę, że w smutkach i niepokojach nie-
których braci moich nie ma prawdy i sprawiedliwości. Pan Bóg to 
lepiej wie, ja też ich nie sądzę, ale idę za sumieniem i za faktami. 
Czyż więc zerwać te stosunki? I tak poświęcić osobę niewinną. 
Owszem godną wszelkiej czci i szacunku i obrony, na wszystkie 
następstwa zerwania, a siebie na zgryzoty z tego uczynku: i dla-
czego? Dla powodów, którym brakuje prawdy i sprawiedliwości. 
Czy też sprostować te stosunki? Ale kiedyż są najprostsze jakie być 
mogą. 

 Widzę, że szatan puścił między nas tę głównię niezgody  
i rozdmuchuje pilnie. Ależ sam osądź mój Drogi Józefie, komu ją  
z nas przygasić wypada, czy mnie, który tego uczynić nie mogę bez 
skrzywdzenia prawdy i popełnienia niesprawiedliwości, której bym 
ślady nosił w duszy przez całe życie, czy Wam, którym o to tylko 
chodzić powinno, aby moje stosunki były czyste i nieszkodliwe 
pożytkowi spólnemu.  

 Co do tej szkodliwości próżno tu przywoływać stratę czasu, 
bo ta pochodzi nie z tych stosunków, ale z mojej złej natury, choć 
raz przecież uwierz temu mój Józefie, bo rzecz jasna jak słońce  
i idzie zatem o poprawę mojej nędznej natury, a nie stosunków mo-
ich z P. B.[artoszewicz] 
 W końcu błagam Cię na miłość Pana Jezusa, mój drogi Józe-
fie i ze łzami w oczach i z pokorą w sercu i na wnętrzności miłości 
naszej braterskiej Chrystusowej, złóż z Twojego serca wszelkie 
uprzedzenia względem moich stosunków z P. B.[artoszewicz] – 
owszem weź śmiało ich obronę na siebie, a nie powstydzisz się te-
go przed Panem Bogiem.  
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 Prosząc Cię o to, pokazuję że dbam o serce braci i o ich spo-
kojność, ale w sposób ichże godny, a odpowiedni prawdzie i spra-
wiedliwości. 

  Twój Piotr 
 P. S. Pokaż ten list Hieronimowi. 
 
 

115.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1363) 
 

Z Rzymu, 28 czerwca 1845. 
 
 Odpisuję Ci mój drogi Józefie w szczególności i dla Ciebie 
jednego na Twoje ponowione uwagi, co do moich stosunków  
z p. B.[artoszewicz]. Były one dla nas ... . 

Mój drogi Józefie, czyż mam starać się o serca braci i o ich 
spokojność poświęcając prawdę i sprawiedliwość! Z wielkim ża-
lem widzę, że w smutkach i niepokojach niektórych braci moich 
nie ma prawdy i sprawiedliwości. Pan Bóg to lepiej wie, ja też ich 
nie sądzę, ale idę za faktami i za sumieniem. Czyż więc zerwać te 
stosunki? I tak poświęcić osobę niewinną, owszem godną wszelkiej 
czci i szacunku i obrony na wszystkie następstwa zerwania, a siebie 
na zgryzoty złego uczynku? I dlaczego? Dla powodów, którym 
brakuje prawdy i sprawiedliwości. Czy też sprostować te stosunki? 
Ale kiedyż są najprostsze, jakie być mogą. Widzę, że szatan puścił 
między nas tę głównię niezgody i rozdmuchuje pilnie.  

Ależ sam osądź mój drogi Józefie komu ją z nas przygasić 
wypada, czy mnie, który tego uczynić nie mogę bez skrzywdzenia 
prawdy i popełnienia niesprawiedliwości, której bym ślady nosił  
w duszy przez całe życie, czy Wam, którym o to tylko chodzić 
powinno, aby moje stosunki były czyste i nieszkodliwe pożytkowi 
spólnemu. Co do tej nieszkodliwości próżno tu przywoływać stratę 
czasu, bo ta pochodzi nie z tych stosunków, ale z mojej złej natury, 
choć raz przecież uwierz temu mój Józefie, bo rzecz jasna jak 
słońce – idzie zatem o poprawę mojej nędznej natury, a nie sto-
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sunków moich z P. B.[artoszewicz]. 
W końcu błagam Cię na miłość Pana Jezusa mój drogi Józe-

fie i ze łzami w oczach i z pokorą w sercu i na wnętrzności miłości 
naszej braterskiej Chrystusowej, złóż z Twojego serca wszelkie 
uprzedzenia względem moich stosunków z P. B.[artoszewicz] – 
owszem weź śmiało ich obronę na siebie, a nie powstydzisz się 
tego przed Panem Bogiem. Prosząc Cię o to pokazuję, że dbam  
o serce braci i o ich spokojność, ale w sposób ichże godny i odpo-
wiedni prawdzie i sprawiedliwości. 

P. S. Pokaż ten list Hieronimowi. 
 
 

116.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1364) 
 

Rzym, 8 lipca 1845. 
 
 Mój Drogi Józefie, odpisuję naprzód na Twój list z 27 
czerwca. Staś dobrze się prowadzi, robi wszystko dosyć chętnie, 
już to rzeczywiście nie jest bardzo ochędożny i trzeba go będzie 
pilnować w tym. Do mszy służy przy tym, żeby mu przerwać ucze-
nie się, do którego brał się zanadto gorąco i nieporządnie, kazałem 
mu ręcznie pracować z rana i po południu po godzinie, oprawia 
więc książki. Tu się odkrył prawdziwy jego charakter zgryźliwy  
w sobie, ale to usprawiedliwia wiele okoliczności i zdaje się, że go 
można z tego wyleczyć wezwawszy pomocy Boskiej.  

 Za to Handzlik, który tu w Rzymie do nas przyszedł przed-
stawia w sobie wszystkie pożądane przymioty i ostatecznie wysta-
wiony na próby, dosyć nawet mocne z prawdziwym je zbudowa-
niem wytrzymał.  

 O bracie Wincentym nie mogę dać Ci wesołych nowin, list 
który Ciebie zdziwił mnie nie zdziwił wcale, jest to jego zwykły 
stan próżny, nieprawdziwy, lekki, trochę niby żartobliwy, bez ża-
dnej powagi, a niby poważny, jednym słowem dziwaczny. Chcesz, 
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żeby go leczyć, ale zastanów się nad naturą choroby mnie się  
w sumieniu zdaje, że bez cudu uleczyć nie można. A że zresztą nie 
ma w tym wielkiego złego, więc nie myślę o jego jakimkolwiek 
kazaniu. Napomnień zaś nie rozumie, niby je przyjmuje, ale ich nie 
przyjął; cóż tu z nim poczniesz? Moim zdaniem dać mu już tak iść, 
mówiąc mu wszakże prawdę, której nie rozumie, a następnie nie 
przyjmuje, a jak się (da Pan Bóg) wyświęci dać mu pójść na ka-
pelana do Wojewody z czego i on, i my, i Wojewoda będą kontenci 
wszyscy. Po co nam członki ekscentryczne? 
 Pytasz się, czy jego stosunki z O. Rona zerwane? Już były 
zerwane nim tu z Paryża wróciłem, wskutek mojego doń listu, na 
który mi jednak odpisał był, że on brat Wincenty przez całe życie 
umiał z ludźmi postępować i dał dowody roztropności. Cóż tu po-
cząć? Tu nie Rokki wina ani Piotra, ani Pawła. Czasami wszakże 
do tego rzecz dochodzi, że wątpię, czy możemy mu dopomóc  
w święceniu się (bo, że go nie powinniśmy przyjąć o tym nie wą-
tpię). Smutne to położenie. Proszę Cię módl się za niego, a razem  
i za mnie. Bardzo mi się podoba, że jedziesz na rekolekcje do 
Trapistów. Ks. Marchetti w Albano, wyjechał tam przed 5 dniami 
na całe lato i jesień. My za niego płacimy. A tu już pieniędzy zgoła 
nie ma.  

 Pisałem do Ciebie, żebyście przysłali 800 fr. jeśli macie, żeby 
można było wyprawić Krasnosielskiego na powrót do Poznania. 
Krasnosielski bardzo zachorował na piersi, byłem u niego, co go 
naturalnie rozbroiło, chociaż mu powiedziałem na nowo to wszyst-
ko za co w domu go napomniałem, zaraz stał się zdrowszy i dał się 
leczyć, co też to za drobiazgi. O przysłanie tych 800 fr. Proszę raz 
jeszcze, jeśli można tylko. My tu żadnych na teraz nie mamy fun-
duszów i jesteśmy zupełnie na Łasce Bożej. Wprawdzie brat Karol 
po dawnej znajomości pisze do pułkownika Os[s]olińskiego o po-
życzenie owej sumy dla Krasnos.[ielskiego], ale na to nie można 
rachować, a gdyby Bobiński ją przysłał, to by te 800 fr. od Was 
przysłane nam się zdały. Jak stoją interesa domowe – o danie mi 
sprawy z wewnętrznych dziękuję Ci mój Józefie. U nas dzięki 
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Bogu jest nadzieja, że się ułożą rzeczy, t. j. dobry, czyli coraz 
lepszy porządek w domu. W Propagandzie teraz jest zmiana, 
Brunelli odchodzi a Corboli wchodzi, ale jeszcze nic się nie 
ustaliło, Brunelli nie wyszedł i Corboli nie wszedł. To przeszkadza 
wszelkiemu bliższemu umówieniu się o misję Konstantynopoli-
tańską. 

 Żegnam Ciebie, na co w tym liście jeszcze nie odpowiedzia-
łem będę się starał, jak najprędzej załatwić i odpowiedzieć. Ści-
skam wszystkich najserdeczniej, szczególniej Edwarda i Hipolita  
i ks. Dłuskiego etc. 

Twój Piotr 
 
 

117.  List do Jana Koźmiana (ACRR 1446) 
 

Rzym, 25 sierp.[nia] 1845. 
 
 Przepraszam Cię tysiąckrotnie za moje milczenie, mój drogi, 
kochany, najmilszy Jasiu. Niestety nie mogłem dotychczas opędzić 
się ze wszystkiego, co mi leży na głowie. Cierpliwości mój drogi 
Jasiu – będę się szczerze starał nie zasmucać Cię więcej moim 
milczeniem. Nie mogę Ci dość wyrazić, jak byłem szczęśliwy i je-
stem z Twojego postanowienia. Tę osobę, którą Ci Pan Bóg daje 
uważałem za wzór rodzaju swego, łączącą w sobie przymioty ojca  
i matki, za skarb którego jeszcze sam nie umiesz dobrze cenić. Mu-
lierem fortem quis inveniet [Niewiastę dzielną któż znajdzie]? 
procul et de ultimis finibus pretium ejus [Z dalekich krańców ziemi 
jej cena]. Coraz więcej będziesz ją cenił i coraz większe będzie 
szczęście Twoje, a moja cała przestroga ta jest i będzie, żebyś się 
do niego zanadto nie przywiązywał tu na ziemi. 

 Mój Jasiu kochany miej ze mną cierpliwość, co do artykułów. 
Pisałem Ci z samego początku, żebyś na mnie nie bardzo rachował, 
wprawdzie później uwiodłem się dobrą chęcią i myślałem, że będę 
mógł napisać nie jedną rzecz, ale mnie siły moje zawiodły. Naj-
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dalej mam posunięty artykuł o filoz.[ofii] słowiańskiej, ależ ta 
okoliczność, że Libelt całe dzieło wydał wstrzymała moją pracę, 
czekam dotychczas na próżno tego dzieła. Tymczasem chciałem Ci 
posłać artykuł obojętnej treści, jakim jest o słowie polskim, ale ta 
praca żmudna jest i jak powiadają, im dalej w las tym więcej 
drzew, to właśnie i mnie spotkało. Jedyny powód do tego artykułu 
był ten, że nie chciałem, aby dobra jak się zdaje i płodna myśl 
upadła w niepamięć, więc chociaż nie jest bezpośrednio na chwałę 
i służbę Bożą, jednak się nią zająłem będę się starał, jak najkrócej 
ją wyłożyć, a inni potem niech ją obrabiają, jeżeli będą się chcieli 
nią zająć.  
 Miej więc cierpliwość mój drogi Jasiu i regularnie na mnie 
nie rachuj do Twego przedsięwzięcia, ale będę się starał, ile mi Pan 
Bóg pozwoli być Ci pomocnym, jak najwięcej będę mógł. Zresztą 
ta praca nad językiem nie jest bez względu na chwałę Bożą, bo 
język jest jednym z najprzedniejszych stworzeń Bożych, jest szatą 
Bożą, o ile się on ludziom objawia, jako prawda. Nauka języka je-
szcze nie dojrzała, a żaden język ze znajomych mi nie przedstawia 
tak wielkiego plonu jak słowiański, a w szczególności polski, który 
jest treścią i kwiatem słowiańskiej mowy. Sam się zadziwisz nad 
obfitością i regularnością polskiego słowa, którego właśnie bogac-
two i niezwykła budowa temu bogactwu odpowiednia były przy-
czyną, że się dotychczas na nim nie poznano, sądząc je według 
słów innych języków, które w sobie nie miały miary na słowo pol-
skie, wyjąwszy poniekąd jedno słowo greckie. 

 Z Paryża bardzo łatwo pod bandą przesyłać tu druki, nie 
wiem dlaczego nie przysłali mi zaraz dzieła Libelta. Piszę do nich  
o tym dzisiejszym kurierem. Prócz tego możesz mi zawsze prze-
syłać Przegląd Poznański tą drogą. Trochę będzie kosztował, ale 
mi o to idzie, żeby go mieć niezwłocznie.  
 Adresuj tylko do Karola Król.[ikowskiego] Seine St. Ger. 16 
w Paryżu, a on mi to pilnie i prędko prześle. To samo i z arty-
kułami i z książkami, na które by trzeba odpowiadać. Cóż robić, 
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trzeba te koszta podjąć.  
 Jeszcze raz mój drogi, kochany Jasiu, wynurzam Ci i moją 
najszczerszą, najzupełniejszą przyjaźń i miłość dla Ciebie i moje 
współczucie i współpociechę w Panu Jezusie z Twojego szczęścia. 
Ty i mająca być połową życia Twego, jesteście dla mnie praw-
dziwie bratem i siostrą. Moje serce się rozszerza, skoro Was przy-
pomni i mile w Waszym towarzystwie oddycha.  
 Dzieci moje najdroższe, niech Was Pan Jezus błogosławi  
i najprzedniejszą Swoją łaską osypie. Niech żyje pośrodku Was 
przez cały czas żywota Waszego, który niech będzie długi, obfity  
i pełny na chwałę i miłość Jego, aż póki Was nie przyjmie razem 
do łona szczęśliwej wieczności Swojej. Niech Wam da liczne po-
dobne Wam potomstwo, na ozdobę i pociechę Kościoła Swego, 
niech Wam da wszystkie łaski Swoje, wszystkie cnoty, wszystkie 
dobra, wszystkie błogosławieństwa, niech pamięć Wasza będzie 
długa na ziemi, a szczęście Wasze wieczne w niebie.  

 Te i jeżeli mam inne jakie błogosławieństwa wszystkie na 
Was zlewam z pełnej duszy i serca, i niech je Pan Jezus na Was 
zleje w najpełniejszej mierze. Amen. 

Wasz ks. Piotr 
 
 

118.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 449) 
 

Rzym, 18 września 1845. 
 
  Mój drogi Hieronimie, 

  Zapomniałem w liście, który przez kuriera posłałem na ręce 
Józefa, napisać o zakonnicy bazyliance, o której mi pisze Generał  
z Pozn[ania], że przejeżdżała tamtędy do Paryża – i żeby dobrze 
było, aby zjechała do Rzymu. Nie tylko dobrze by było, ale ko-
niecznie potrzeba, aby ona tu do Rzymu przyjechała. Niech ją Pan 
Bóg przy życiu i zdrowiu zachowa, aby mogła tę podróż odbyć, 
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przysyłajcie ją tu czym prędzej – postaram się ją przedstawić Ojcu 
Świętemu, jej opowiadanie może tu wielkie zrobić wrażenie. Taką 
mam nadzieję i bardzo pragnę jej tu jak najrychlejszego przybycia. 
  Odsyłam Stasia Kwieciń.[skiego] on tu nauk odbyć nie może. 
Potrzeba mu jeszcze przejść ze trzy klasy przed filozofią. Chłopiec 
ogromnie chce się uczyć. Przy całym wysileniu nie możemy mu 
dać tu nauk ani dostatecznie, ani porządnie. Doświadczenie poka-
zało. Trzeba go umieścić przy College jakim, jako externa, wyrobić 
żołd przez Cafarellich, pomoc od Towarzystwa, żeby miał z 50 fr. 
na miesiąc. Trzeba się tym zająć mój Hieronimie, jakkolwiek rzecz 
przykra, a raczej nudna. Zajmij się tym szczerze – nie mogliśmy go 
odprawić tym statkiem rządowym, pojedzie najbliższym kupiec-
kim, żeby przyjechał na otwarcie kolegiów.  
 Postaram się ten list oddać na dyliżans, żeby był oddany na 
statek, bo już za późno na kuriera. Przeczytaj list, którym napisał 
do Józefa. Ściskam Cię najczulej w miłości Pana Jezusa. 

                 Twój Piotr 
 Zresztą dobrze tu u nas dzięki Bogu. Córka Pani Bielińskiej 
w najsmutniejszym stanie, zostawiłem w Neapolu brata Alfreda. 
Już z pięć dni jak wróciłem. Szczęściem sam Bieliński zjawił się  
w Rzymie. On jeden może pomóc, jeżeli jest jaka pomoc do dania.  

  Ściskam Cię raz jeszcze mój najlepszy, kochany Hieronimie. 
 
 

119.  List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1298) 
 

Rzym, 18 września 1845. 
 
 Mój Kochany Alfredzie, piszę do Ciebie choć parę słów, 
żeby Ci donieść, iż Pan Bieliński czeka tylko audiencji u papieża  
i później chce pojechać do Neapolu; w tych kilku dniach byłem  
u niego 4 czy 5 razy, ale raz tylko zastałem – był bardzo zmar-
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twiony stanem córki, aleśmy się jeszcze dobrze nie rozmówili  
o tym, co trzeba robić. Był to drugi raz, co go widziałem. Miej te-
raz cierpliwość, dzisiaj zapewne, albo jutro najdalej rozmówię się  
z nim stanowczo, jeśli da Pan Bóg i dam Ci znać. W poniedziałek 
zapewne będziesz miał ode mnie wiadomości potrzebne. 
 Jeszcze do mnie nie pisałeś – pisz mój drogi Alfredzie zaraz 
po odebraniu, czyś zdrów, jak Ci tam idzie, czy jest co nowego  
w stanie Panny Wirginii. Czyś widział siostrę Julię, jak się jej po-
wodzi? 
 My tu dzięki Bogu zdrowi, z łaski Jego wszystko idzie do-
brze. Ks. Krasnosielski z ks. Willimem wyjechali na misje do Bu-
karestu. Ks. Sanftleben wyjeżdża do Poznańskiego. 

 Bądź zdrów mój drogi Alfredzie, kochany mój i drogi, pro-
śmy Pana Jezusa, żeby nam dał wszystkie łaski Swoje: korzystanie 
z nich. Mój Kochany Alfredzie Pan Jezus z Tobą, pamiętajmy za-
pomnieć o sobie, aby Pan Jezus żył w nas. 

Twój Piotr 

 P. S. Powiedz siostrze Julii, że dziś do niej nie piszę z po-
wodu kuriera do Paryża, ale w poniedziałek, niech się pyta o list na 
poczcie. Ukłony najserdeczniejsze Pani Bielińskiej i Pannie Wir-
ginii. 
 

120.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 450) 
 

Rzym, 26 września 1845. 
 
 Mój drogi Hieronimie, 

 Otrzymałem wczoraj Twój list z 15 września. Dozwolił Pan 
Bóg wielkiego między nami nieporozumienia, niech się we wszy-
stkim dzieje wola Jego święta. Wszakże dozwolił tego ku poprawie 
nie ku zagładzie i trzeba się nam koniecznie porozumieć, bo tylko 
Duch zgody jest Duchem Bożym. Przez listy zdaje mi się to niepo-
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dobnym uczynić.  
 Proszę Cię więc mój kochany Hieronimie i rozkazuję w moc 
świętego posłuszeństwa, abyś przyjechał tu do Rzymu, jak będziesz 
mógł najprędzej po otrzymaniu tego listu. Zdaje mi się, że tydzień 
będzie Ci dostateczny do urządzenia Twego wyjazdu. Oprócz tego 
przedmiotu mam Ci in[ne] jeszcze do zakomunikowania. Na wszel-
ki przypadek weź z sobą swoje kazania, gdybyś tu dłużej miał za-
bawić, czego ja nie przesądzam. Ściskam Cię najserdeczniej i naj-
czulej w miłości Pana Jezusa. Zawsze w Nim jednakowy dla Ciebie 
brat 
                 Piotr 
 P. S. Brata Aleksandra przyjmę do domu, a co nim zrobić, to 
zobaczymy, jak tu przyjedzie z łaską Bożą. Przyśpieszaj Twój 
wyjazd. 
 

121.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 451) 
 

Rzym, 28 września 1845. 
 
 Mój kochany Hieronimie, 
 Posłałem Ci temu dwa dni kilka słów przez pocztę, którymi 
Cię wzywałem tu do Rzymu. Przez te dwa dni rozeszła się tu po-
głoska, że w Marchii powstanie, a mianowicie, że się zaczęło  
w S.[an] Marino i przeniosło się do Rimini, że jakoby Bononia do-
tychczas była spokojna, że tutaj koło Terracina i w górach pokazały 
się bandy nie rozbójników, ale powstańców, że tu w Rzymie żoł-
nierze odmawiają służby, że Ojciec Św.[ięty], któremu przez parę 
dni wiadomości te ukrywano został bardzo zmartwiony wczoraj, 
czy przedwczoraj dowiedziawszy się o tym. Wszystko to podobne 
do prawdy, ale o ile prawdziwe nie mogłem jeszcze się dowiedzieć, 
bom dzisiaj ledwo trochę kategoryczniej o tych się pogłoskach 
samych dowiedział. Gdyby się to sprawdziło, czego broń Boże,  
a zresztą, jak się panu Bogu podoba, który ze wszystkiego umie 
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dobrze wyprowadzić, na taki mówię wypadek, gdzie nie można 
okoliczności przewidzieć, nie trzeba żebyś przyjeżdżał do Rzymu  
i na ten wypadek odwołuję wezwanie, jakie Ci uczyniłem. 
  Kochany mój Hieronimie, powiedziałem Ci jedno słowo  
w odpowiedzi na Twój ostatni, że nieporozumienie przyszło mię-
dzy nami do najwyższego stopnia. Żem za ostro ten list do Józefa 
napisał, to prawda; nie uczyniłem tego jednak ani z oburzenia, ani  
z uporu, ani z drażliwości, ale raczej kierowały mną przy uczuciu 
sprawiedliwości, chęć zanadto wielka zapewne dania jej uczuć, 
Józefowi i przykrość, że tak długo jej nie pojmował. Zarzut szajki  
i buntu – powiadasz, żem uczynił na wiatr bez żadnej przyczyny. 
Daj Boże, żeby tak było. Ale chcesz mnie uczynić ślepym mój 
drogi Hieronimie. Zważ dobrze tę rzecz i przed Panem Bogiem.  
 Treść mojego żalu jest ta: Brat Aleksander mnie nie słucha, 
robi po swojemu i wbrew mojej woli, wbrew duchowi o jakim 
wiesz, że nami ma rządzić, bo dotychczas rządził, tworzy projekta 
(a u niego projekt i skutek są tylko podzielone możnością wyko-
nania) bez opowiedzenia się nawet, a ja nie mam sposobności za-
pobiec temu, bo Józef będąc przełożonym nie chce mi w tym po-
móc, chociaż dawniej widział tę rzecz tak samo jak ja. A dlaczego 
nie wiem. Tylko widzę, że mi wydaje wojnę wspólną z tymże 
Aleksandrem i z Edwardem i z Józefem. Ja się przyznaję do tego 
co było złe, przyznaję się szczerze – nic nie pomaga, wojna trwa,  
a ja nie mogę dosięgnąć złego – dla tego związku. I cóż dziwnego, 
żem go nazwał szajką? I potem przychodzi do tego, że mi bronią 
tego złego, co wprzódy sami za złe przyznawali, bronią czym? Że 
brat Aleksander był w gorączce, że żartuje. I Ty sam powtarzasz tę 
obronę. I dodajesz, że chcę oddalać człowieka, który tak głęboko 
wszedł w nasze stosunki, tak nam potrzebny, który ma swoje 
zachowanie u wielu ludzi i który oddzielając się od nas, stworzyłby 
drugie ognisko prac religijnych i sprowadził kolizje nieuchronne.  

 O mój Hieronimie kochany, jeszcze Cię nie widziałem ro-
zumującego tak po ludzku, tak czysto po ludzku. Jest tu cień Ducha 
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Bożego? Z żalem i z bólem Ci powiadam mój najdroższy, że w ca-
łym Twoim liście Ducha Bożego nie postrzegam. Ah, jakbym 
chciał Cię widzieć i ze łzami Ci to powiedzieć i przekonać Cię  
o tym od początku do końca. Coś na mnie napisał, to już mi nie 
czyni żadnej przykrości, ale mi chodzi o Ciebie, chodzi mi o Was, 
chodzi o nasze liche Zgromadzenie. Wiem, żem grzesznik, wiem że 
jestem więcej niż nieużyteczny, z łaski Bożej wiem to dobrze  
i wiem, jak zmarnowałem ten czas przełożeństwa mego, ale i to 
wiem, że z łaski Bożej widzę jasno, czego nam wszystkim potrzeba 
i czego potrzeba każdemu z Was w szczególności i że każdego  
z Was kocham prawdziwie, jak brat i sługa Wasz. Dałby Pan Bóg, 
żebyście Wy tak mnie kochali dla chwały Bożej. Więc, żem grze-
sznik, żem nieużyteczny, żem lichy, żem wyrzutek, więc dlatego 
nie mam postępować, jak widzę rzeczy jasno przed Panem Bogiem  
i na złe powiedzieć, że dobre i z założonymi rękami patrzeć na 
wszystko?  

 O mój Hieronimie! Ty rozsiewasz słowo Boże, Ty poruszasz 
ludzi, nawracasz ich, Pan Bóg Twoją pracę sowicie błogosławi 
jeszcze i w tym liście dajesz mi znać o tym, a ja nic nie robię, nie 
mogę powiedzieć, żem choć jednego człowieka przyprowadził do 
Pana Boga, ale co Ty wiesz, czy Pan Bóg się nie zlituje nad tym 
niepłodnym i nieużytecznym człowiekiem, a może też Jego skru-
cha i upokorzenie jest Mu już i dzisiaj miłe. Przyznam się, że pi-
sząc to zostałem zanadto wzruszony i nie mogłem kończyć. Nie 
mam czasu już teraz kończyć ten list, i w ogóle nie ma sposobu 
listownie się porozumieć. Przesyłam jednak ten list, żeby odwołać 
moje absolutne wezwanie Cię tu do Rzymu, które Ci przesłałem 
temu parę dni – powiadam Ci jednak, że Cię pragnę bardzo widzieć 
tutaj, że jeżeli tylko okoliczności pozwolą przyjeżdżaj, że oprócz 
porozumienia się mam rzeczywiście zamiary ważne względem 
naszego Zgromadzenia, dla których trzeba się nam koniecznie wi-
dzieć. 
 Co do ksa Aleksandra mam to tylko dodać, że kiedy go od-
dalałem nie mogłem go uważać za członka Zgromadzenia, ale za 
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kandydata (jeżeli nie chcesz nazwiska nowicjusza), boć ślubów nie 
złożył i przeto nie zmiatam głowy, nie odcinam, nie wypędzam 
braci ze zgromadzenia. Nowicjusza, czy kandydata każdy przeło-
żony ma prawo oddalić. Jaki ciąg nieporozumień!  

 O Sanftlebenie i Kraińskim zaprzeczasz mi nawet zdania, 
powiadasz mi, co mam z nimi robić i dodajesz, listę postulatów do 
poprawy przedstawisz później. Nie gniewam się na Ciebie mój 
drogi, Bóg widzi – tylko Ci wytykam gdzieś poszedł. Co Ty wiesz, 
co ja zrobiłem z Sanftlebenem i z Kraińskim? Komu w tym wie-
rzysz, bo ja Ci o tym nic nie pisałem, co by Ci sąd mogło dać  
o rzeczy. Ale to cały list Twój taki i niepotrzebnie tu się wdałem  
w szczegóły. Powiadam raz jeszcze – listownie nie porozumiemy 
się. Trzeba koniecznie, żebyśmy się widzieli i dlatego i dla owych 
innych powodów i niezawodnie dla chwały Bożej.  
 Ściskam Cię serdecznie i razem z Tobą wszystkich braci,  
a w szczególności Józefa i Edwarda. 
              Wasz w Panu Jezusie 
                   Piotr 
 P. S. 30 września. Spóźniłem się z kurierem. Nowiny z lega-
cji są mniej niepocieszne. Jeżeli tylko nie będzie przeszkody abso-
lutnej ponawiam moją prośbę i rozkaz przyjechania do Rzymu, jak 
najprędzej.  
 Winszuję Ci imienin dzisiejszych, modliłem się szczerze, ile 
mogłem. Chociaż dotknąłem czegoś w tym liście, jednak tak jest, 
jak bym niczego nie dotknął. Da P.[an] Bóg zobaczymy się. 
 P. S. 2 paźdz.[iernika] odpieczętowałem ten list, żeby dodać, 
iż wiadomości z legacji były płonne był to tylko postrach.  

 Czekam więc Twego przyjazdu, Pan Jezus z Tobą i z Wami 
wszystkimi.  
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122.  List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1299) 
 

Rzym, 30 wrz.[eśnia]1845. 
 

 Mój drogi Alfredzie, 
 Jak tylko będziesz mógł najprędzej przyjeżdżaj do Rzymu. 
Powiedz Panu B.[ielińskiemu], co robić wypada daj wszystkim ra-
dy, jakie uznasz za potrzebne, a sam przyjeżdżaj. Nie widzę ża-
dnych racji stanowczych, które by Cię tam dłużej miały zatrzymy-
wać. Jutro 19o paźdz.[iernika] termin, do którego miałeś bawić. 
Możesz użyć tej racji przed P.m Biel.[ińskim] i tej, że nie jesteś 
niezbędnie potrzebny i co mogłeś zrobić zrobiłeś. Żegnam Cię 
serdecznie i czekam. 
               Twój Piotr 
 
 

123.  List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1300) 
 

Rzym, 4 paźdz.[iernika]1845. 
 
 Kochany mój Alfredzie, 
 Bądź łaskaw pójść do pani Perró na ulicy ś. Jakuba za Mi-
nistero di Stato, ta pani Perró ma księgarnię i czytelnię – (Cabinet 
de lecture). Powiedz jej, że Pani Bartoszewicz dla której księgarz 
Merle z Rzymu przysłał Manuel des ames interieures, 3 petits vol., 
już nie jest w Neapolu, niech więc Tobie tę książkę odda, a Ty jej 
za to, co należy zapłać.  
 Mój drogi Alfredzie, przed paru dniami pisałem Ci, żebyś 
wracał tu do Rzymu. Dziś Cię znowu o to samo proszę.  
 Okrom, że się zbliża termin wakacji i że Ci potrzeba nieco 
czasu wolnego, przedtem chciałbym jeszcze, abyś trochę i o Twojej 
duszy pomyślał przez ten jedyny czas, jaki masz wolny w całym 
roku. Przybywaj więc jak najrychlej.  
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 Czekam Cię, a tymczasem ściskam najczulej. Pan Jezus z To-
bą. 

Twój Piotr 
 Moje ukłony p[ań]stwu Bielińskim. 
 
 

124.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 452) 
 

Rzym, 8 paźdz.[iernika] 1845. 
 
 Mój najdroższy Hieronimie, 

  Czekam Twojego przybycia do Rzymu. Wczoraj za pośre-
dnictwem Pani Leonowej S., która jest w Nicei kłania Wam 
wszystkim, otrzymaliśmy 1040 fr. z których 840 od Pani Amelii Ł., 
a 200 od przysyłającej. Jak zwykle te pomoce, tak i ta w samą porę 
przyszła – opędziliśmy długi i na pewien czas zostało na życie. 
Więc teraz nie jesteśmy w kłopocie. 

  Dziś do Paryża wyjeżdża ks. Luquet, biskup d’Ésébon, wi-
kary coadjutor w Pondichery, łaskawy nasz przyjaciel, zapewne się 
do Was zgłosi. Wróci do Rzymu. Jakże się to dzieje, że na wyjazd 
Siostry Mieczysławskiej trzeba zbierać pieniądze. Czyż nikt nie 
mógł zdobyć się na 300 lub 400 fr? My tu o niej będziemy mieli 
staranie. Wysyłajcie ją czym prędzej. Wyborną rzeczą by było 
gdybyś Ty ją tu sam przywiózł. Co za niegodziwy artykuł Uni-
wersa o tej rzeczy. Jakże bez porównania lepszy, a nawet wcale 
dobry Gazety Kolońskiej, którą powtórzyła co do słowa Augsbur-
ska. Nieszczęśliwe to dziennikarstwo francuskie, które dla uprze-
dzenia o parę godzin innych dzienników psuje wszelką prawdę  
i powagę w opowiadaniu najważniejszych rzeczy. Nb. Niechaj Sio-
stra M.[ieczysławska] koniecznie w Marsylii wsiądzie na statek 
rządowy, a nie kupiecki dla fregat rosyjskich, które tu na tym mo-
rzu krążą.  

  Czekam Cię mój drogi Hieronimie i polecam Was wszystkich 
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łasce Bożej. O rzeczach, które nas tyle obchodzą nic nie piszę – 
oddaję je tymczasem Panu Bogu, póki nie da sposobności ustnie się 
rozmówić, a wtedy oddaję mu je bardziej jeszcze.  
 Pan Jezus z Wami. 

Wasz Piotr 
 
 

125.  List do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 453) 
 

Rzym, 18 paźdz.[iernika]1845. 
 

 Mój Hieronimie, nie mogę zaraz wyjechać, musicie nieco za-
czekać. Główny powód jest ten, że w tak ważnym położeniu muszę 
się kogoś poradzić, a nie mam w nikim tyle zaufania, ile w Ge-
nerale Jezuitów – ten zaś jest na rekolekcjach razem z O. Villefort  
i nie wyjdzie, aż za pięć dni. Nie wiem potem, czy się będę mógł  
z nim zaraz widzieć i czy do jednego razu wszystko skończę. Tak 
więc przynajmniej dziesięć dni będę musiał tu jeszcze zabawić. 
  Będę się starał z przyszłym statkiem 28 paźdz.[iernika] 
wyjechać z Rzymu, jeśli Pan Bóg pozwoli.  
 Zawsze Was kochający. 

    Piotr 

 P. S. Bazylianka jeszcze nie przyjechała.  

 Ks. Karol wczoraj wyjechał do Civita Vecchia na jej przy-
jęcie. Będzie zapewne tam musiał czekać kilka dni, bo z Waszych 
listów nie można było dokładnie wnioskować o dniu jej przybycia. 
Ty pisałeś, że ona będzie 13o w Civ.[ita] Vecchia, a Aleksander 
naznaczył dzień 14go na jej przybycie do Marsylii dopiero. 
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126.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1390) 
 

Civitavecchia, 19 listop.[ada] 1845. 
 
 Mój kochany Aleksandrze, 
 Jeżeli Cię w czymkolwiek zasmuciłem w tych dniach osta-
tnich, tedy szczerze za to żałuję i proszę Cię o przebaczenie. Wiem, 
że dałem braciom moim wiele przyczyn do smutku i pragnę, żeby 
mi każdy z duszy i z serca przebaczył. Pragnę szczerze poprawić 
się i dać tyle przyczyny i więcej za łaską Bożą do pociechy, ile 
dałem do smutku. O to tylko Pana Boga proszę, żeby mi dał łaskę  
i czas do poprawy i do zrobienia czego dobrego mnie, który tyle 
złego zrobiłem. Przebaczam Ci wszystko mój drogi Aleksandrze 
cokolwiek mogłeś mi przykrego zrobić, to niewielka rzecz, proszę 
Cię tylko, żebyś Ty mi wszystko przebaczył. Są w Tobie niedobre 
rzeczy, których pochwalić nie mogę i nad których wykorzenieniem 
powinienem był pracować, ale nie uczyniłem tego z wszelką miło-
ścią i jakem był powinien. I to mi wybacz.  
 Jedna myśl mnie zasmuca bardzo, ta gdybym nie mógł na-
prawić złego, które zrobiłem. Ale wszystko jest w ręku Bożym. On 
Ojciec miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Nie wiem, jak długo mnie 
Pan Bóg na tym świecie zachować jeszcze postanowił, ale proś, 
proś gorąco Pana Boga, aby mi dał łaskę i czas naprawić wszystko 
złe, które zrobiłem tak, żeby i śladu jego nie zostało i żebym nie  
z próżnymi rękoma przyszedł przed Sędziego naszego najlitości-
wszego. Cokolwiek ze mną Pan Bóg uczyni, czy mnie raczy zacho-
wać przy życiu, czy zostanę Przełożonym i nadal, czy będę pro-
stym Twoim bratem, bądź pewny mojej szczerej miłości. Jeszcze 
raz powtarzam nie pochwalam w Tobie wszystkiego i gdybym zo-
stał Przełożonym musiałbym wiele koło Ciebie pracować, ale bądź 
pewien, że bym to czynił za łaską Bożą z wszelką miłością i bez 
żadnego uprzedzenia przeciwko Tobie. Bądź pewien, że mam 
prawdziwą miłość dla Ciebie mój drogi Aleksandrze i że przynaj-
mniej tą miłością dla braci moich chcę dziś naprawić, co zrobiłem 
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złego. Mam nadzieję, żeś się nie omylił na moich intencjach 
oświadczonych przy wyjeździe przed wszystkimi braćmi, chociaż 
pierwsze moje powiedzenie może Cię zastanowiło. 
 Powtarzam tu, te krótkie słowa, które powiedziałem braciom 
przy wyjeździe, że nie zostawiam Przełożonego, bo nie ma nikogo, 
który by przez śluby swoje był członkiem Zgromadzenia, żeby je-
dnak przez ten czas, który spodziewam się, że będzie krótki w To-
bie mój drogi Aleksandrze szanowali Kapłana i starszego między 
sobą brata, żeby się Ciebie radzili i za Twoją radą postępowali.  
A duch zgody, pokoju i miłości, niech będzie z Wami wszystkimi. 

 Przeczytaj te słowa ostatnie braciom. A do Ciebie mój drogi 
Aleksandrze dodaję – miej cierpliwość, nie myśl nic złego i nic 
tymczasem nie postanawiaj, aż póki się rzeczy zupełnie nie roz-
jaśnią. Polecam się modlitwom Matki Makryny. I Ty się módl mój 
Aleksandrze, módl się za mną. 
             Twój i Wasz Piotr 

 Wyjechać mamy za godzinę o 101/2, dnia 20 listop.[ada]. 
 
 

127.  List do Braci CR w Paryżu (ACRR 454) 
 

Grasse w Prowancji, 23 listop.[ada] 1845. 
 
 Drodzy moi w Panu Jezusie bracia, 
  Jesteśmy w drodze z Karolem do Was – statek rządowy wy-
jechał dopiero 20o z Civitavecchia, nie mogliśmy dopłynąć do Mar-
sylii dla przeciwnego wiatru – wylądowaliśmy wczoraj po południu 
w Cannes, mieście francuskim niedaleko Nizzy, a dziś przyjecha-
liśmy do Grasse, skąd Wam dajemy znać o naszym przybyciu. Jeśli 
da Pan Bóg jutro z rana wyjedziemy do Aix, bo droga na Grenoble 
do Lyonu chociaż krótsza, ale dla nie zaprowadzonych komunika-
cji niepewna i dłuższego potrzebująca czasu. 
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  Mam nadzieję, że Pan Bóg doprowadzi nas szczęśliwie do 
Was. Wtedy Wam powiem wszystko o co proszę, żeby mi Pan Bóg 
dał powiedzieć i przeciwko sobie i przeciwko Wam, a wszystko dla 
Pana Boga.  

 Tymczasem proszę Was módlcie się gorąco za mnie, abym 
otrzymał miłosierdzie u Pana Boga i nie był odrzucony od oblicza 
Jego jako sługa nieużyteczny. Proszę Was raz jeszcze, módlcie się 
za mną najniegodniejszym grzesznikiem, aby mi Pan Bóg dał czas  
i łaskę naprawić wszystko złe, jakie zrobiłem, odzyskać wszystko 
stracone i na nowo mu służyć.  

 Ta modlitwa Wasza za tym, który miał być Waszym Ojcem 
będzie wysłuchana od Pana Boga za przyczyną Matki Najświętszej, 
której mi także chciejcie gorąco polecić. Do zobaczenia [się] moi 
najdrożsi. 

             Wasz w Panu Jezusie Piotr 
 
 

128.  List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1301) 
 

Lyon, 30 listop.[ada] 1845. 
 
 Kochany Alfredzie, 
 Nieco Ci napiszę o moim zdrowiu. Ów kaszelek z rana trwał 
przez jakie dni 7 lub 8 jeszcze. Pikało mi tymczasem w piersiach tu 
i ówdzie, od kilku dni pobolewa mi w plecach, ten kaszelek jest 
mniejszy, ale za to spluwam flegmę. Przy tym potnieję w nocy 
około godziny 2 lub 3ciej z rana. Parę razy nabrzękły mi nogi, ale 
to mogło być wskutek zmordowania i nie rozbierania się przez parę 
lub trzy dni. Nie umiem Ci powiedzieć, czy mam gorączkę. Je-
dnym słowem główne znaki są, ból w plecach koło kości pacierzo-
wej między łopatkami (trochę niżej), czasami pod pachami, prze-
chodnio spluwanie flegmą, potnienie. Co do mnie, ciągle jestem  
w tym zdaniu, czy obawie, że to są suchoty. Napisz mi o tym mój 
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drogi Alfredzie.  
 Nb. Nie umiem Ci powiedzieć, czy z rana, czy w wieczór 
mam się lepiej, flegmę spluwam z rana, a raczej około 3ciej w nocy. 
 Jeżeliby Cię Korbut pytał o mnie – powiedz mu, że połowę 
czasu przesiedziałem w jego mieszkaniu z pułkownikiem Gawroń-
skim i że jeśli da Pan Bóg, jutro ze statku parowego napiszę list 
obszerny do niego i w Chalous lub gdzie będę mógł oddam na po-
cztę.  

 Podróż mieliśmy dotąd szczęśliwą, pogodę sprzyjającą. Pro-
szę Was modlić się za mną nędznym grzesznikiem. 

 Mój drogi Alfredzie, proszę Cię zrób mi przysługę: odnieś 
Siostrze Julii [Bartoszewicz] te kilka słów, które do niej piszę, sta-
raj się ją widzieć i odpisując mi napisz mi, czy zdrowa. Napisz mi 
także, jak się mają wszyscy bracia w domu.  

 Nie zapominaj uwag i przestróg, jakie Ci kiedykolwiek uczy-
niłem, a szczególniej przed wyjazdem; nie zamykaj się w sobie, 
miej miłość, cichość, cierpliwość.  
 Powiedz Handzlikowi, żeby się starał rosnąć w pokorze  
i w miłości Pana Boga i bliźniego, a szczególniej braci. Żeby się 
starał otrząsnąć ze wszelkich próżności wrodzonych i tylko Pana 
Boga miał we wszystkim przed oczami. [Przekreślenie zdań jest 
dokonane przez autora listu.]. Ściskam Ciebie i wszystkich braci 
najczulej.  

Wasz Piotr 
 
 

129.  List do Alfreda Bentkowskiego (ACRR 1302) 
 

Paryż, 5 grud.[nia] 1845. 
 
 Niech Cię Pan Bóg we wszystkim błogosławi, mój Alfredzie, 
mój kochany w Panu Jezusie Alfredzie. I ja proszę dla Ciebie u Pa-
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na Boga o jasność w duszy i w sumieniu i dla objaśnienia Ciebie 
odpisuję Ci, że oskarżając się w Twoim liście pomieszałeś i co słu-
sznego i co niedobrego uczyniłeś w jednym zaskarżeniu. Że mówi-
łeś o innych braciach przede mną w tym nic nie było złego, że 
przymieszałeś do tego niespokojność, niecierpliwość i złośliwość 
nawet, jak powiadasz, to złe, ale nie potrzebowałeś się o to oska-
rżać mój drogi Alfredzie, bo Ci sam wymawiałem nie raz nie-
cierpliwość i niespokojność, a szczególniej brak miłości do czego 
się przyznawałeś, a przeto oskarżałeś. Co dalej powiadasz, żeś się 
mógł stać przyczyną niechęci mojej ku innym braciom, w tym się 
uspokój mój drogi Alfredzie; nie powinieneś tak źle sądzić, choćby 
o najgorszym przełożonym, że go pobudzisz do niechęci ku bra-
ciom mówiąc mu w szczerości ducha prawdę o nich. Trzeba tylko 
na to patrzeć z jakiego serca mówisz. 

 Nareszcie powiadasz, że gasiłeś miłość. Mój drogi Alfredzie 
powiedziałem Ci nieraz, że Ci brak miłości i starałem Ci się poka-
zać w czym jest ten brak. Widzę, że moje słowa dla niegodności 
mojej nie zrobiły pożądanego skutku. Mam jednak nadzieję w Panu 
Bogu, że za dobrą chwilą przypomnisz je sobie, albo raczej, że Pan 
Bóg sam do serca Ci przemówi i wmówi to, czego ja grzesznik 
wmówić nie umiałem. Teraz to zrozumiej, że niedobrze mówisz: 
gasiłem miłość, ale trzeba, żebyś powiedział: nie zapaliłem w sobie 
miłości, brak mi miłości dotychczas, ale za łaską Bożą nabędę ją 
kiedyś. 
 Zresztą mój drogi Alfredzie, bądź posłusznym, a tą drogą 
przy miłości dojdziesz do wszystkiego dobrego. 
 Jak się rzeczy urządzą z naszym zgromadzeniem, wkrótce da 
Pan Bóg dowiesz się, ja Cię zawsze kochać będę, jak kochałem  
i kocham – zawsze mój drogi Alfredku z łaski Bożej kochać Cię 
będę, Pan Jezus niech Ci we wszystkim błogosławi i ja Cię w Jego 
imieniu może po raz ostatni szczerze i z serca błogosławię. 

                 Twój Piotr 
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Jan od Krzyża, św., 45, 46, 

113 
Jan, św., 119, 231 
Janiszewski, 177, 258 
Jankowski, 276 
Januszk., zob. Januszkiewicz 

Eustachy 
Januszkiewicz Eustachy, 101, 

102, 104, 135, 136, 139, 
140, 146, 162, 170, 181, 
191, 263, 269, 274, 283 

Janvier, 215, 261 
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Jańska Aleksandra, 132 
Jański Bogdan, I, II, 1, 5, 6, 8, 

10, 11, 15, 27, 42, 47, 61, 
70, 81, 87, 89, 102, 107, 
132, 262, 276 

Jarcke, 135, 207 
Jarke, zob. Jarcke 
Jaroszewicz, 211, 215 
Jaroszyński, 143 
Jastrzębski, 255, 263, 267, 

288, 293, 295 
Jaś, zob, Koźmian Jan, ks. 
Jeł., zob. Jełowicki 

Aleksander, ks. 
Jełow., zob. Jełowicki 

Aleksander, ks. 
Jełowicki Aleksander, ks., 27, 

39, 97, 99, 136, 150, 152, 
153, 154, 155, 156, 158, 
163, 165, 166, 170, 171, 
179, 181, 190, 191, 193, 
194, 195, 197, 199, 200, 
205, 206, 212, 225, 229, 
238, 239, 240, 242, 243, 
246, 248, 249, 255, 261, 
263, 264, 265, 267, 269, 
271, 273, 274, 276, 277, 
280, 282, 283, 284, 286, 
308, 313, 314, 315 

Jenny, 142 
Jerzy, 91, 112 
Jezierska, 208 
Jezierski Waldemar, 208 
Jones, 103 

Józef, 131, 165, 254, 277, 
zob. Zaleski Józef Bohdan, 
zob. Hube Józef, ks. 

Józef, św., 143 
Julia, zob. Bartoszewicz Julia 
Julien, 181 

K 

Kaczanowski Karol, ks., 61, 
69, 89, 110, 125, 129, 137, 
138, 186, 198, 199, 206, 
212, 228, 234, 236, 239, 
243, 261, 262, 264, 274, 
286, 291, 292, 293, 294, 
296, 301, 313, 315 

Kaczorowski Tertulian, 47, 
52, 270 

Kajsiewicz Dominik, 5 
Kajsiewicz Hieronim, ks., I, 

5, 9, 38, 39, 42, 50, 63, 67, 
69, 74, 81, 87, 89, 93, 94, 
95, 96, 100, 104, 106, 115, 
116, 121, 123, 128, 131, 
132, 133, 141, 143, 145, 
148, 149, 161, 163, 166, 
167, 168, 169, 172, 178, 
179, 180, 181, 182, 184, 
185, 187, 188, 189, 191, 
194, 196, 200, 202, 205, 
207, 209, 211, 214, 215, 
216, 217, 219, 221, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 
234, 241, 243, 244, 248, 
249, 250, 251, 253, 254, 
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256, 259, 260, 261, 263, 
264, 265, 266, 268, 269, 
270, 271, 274, 276, 277, 
278, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 288, 291, 292, 
293, 294, 299, 300, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 
312, 313 

 
Kalinowski, ks., 220, 293 
Kamocki Marian, ks., 136, 

150, 151, 152, 153, 154, 
157, 158, 159, 160, 190, 
192, 193, 195, 199 

Kanizjusz, zob. Kanizy Piotr, 
ks., św. 

Kanizy Piotr, ks. św., 111 
Kant Immanuel, 45, 51 
Kap., zob. Kapistran, ks. 
Kapistran, ks., 25, 26, 30 
Karol, 207, 274, zob. 

Królikowski Karol, zob. 
Kaczanowski Karol, ks. 

Kartezjusz, zob. Descartes 
René [Kartezjusz] 

Karwiccy, 238 
Katarzyna II, caryca, 43 
Kiężna, zob. Borghese, 

księżna 
Kimska, 17 
Kisielef, 210, 216, 217 
Kłosowski, 104 
Knoblocher, 116 
Kołasowski, 235 

Komar Natalia, 47, 113, 114, 
115, 126, 130, 132, 142, 
147, 149, 280 

Kopitar, 288 
Korbut, 275, 317 
Korycki, 57 
Korzkowski, 61 
Koszkoski, 69 
Koszucki, 54 
Kozłowski, 174, 175, 177, 

210, 233, 262 
Koźmian Jan Seweryn, 44 
Koźmian Jan, ks., I, II, 8, 10, 

28, 42, 43, 44, 49, 50, 56, 
64, 66, 81, 91, 92, 112, 113, 
118, 119, 120, 126, 127, 
128, 129, 134, 135, 139, 
140, 141, 142, 146, 162, 
171, 173, 174, 175, 179, 
180, 197, 200, 222, 223, 
232, 256, 270, 278, 302, 
303, 304 

Koźmian Stanisław Egbert, 
42, 44, 66 

Koźmian Zofia, 44 
Koźmian, z d. Ikerat, matka 

Jana i Stanisława Egberta, 
42 

Koźmianowie, 43 
Koźmianowie Jan i Stanisław 

Egbert, 42, 43 
Krainiec, 145 
Kraiński, 149, 150, 163, 166, 

204, 209, 289, 292, 310 
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Kraiński Wincenty, 158, 160, 
161, 165, 236, 240, 264, 
266, 274, 300, 301 

Kranas, 143 
Krantz, 50 
Krasiński Leopold, 115 
Krasiński Zygmunt, 22, 42, 

70, 102 
Krasn., zob. Krasnosielski 

Aleksander, ks. 
Krasnos., zob. Krasnosielski 

Aleksander, ks. 
Krasnosielski Aleksander, 

ks., 7, 124, 183, 241, 267, 
282, 288, 295, 296, 301, 
306 

Kraszewski Ignacy Józef, 235 
Kromer, 7 
Król., zob. Królikowski Karol 
Królik., zob. Kólikowski 

Karol 
Królikowski, 174 
Królikowski Karol, II, 166, 

167, 170, 171, 178, 179, 
198, 223, 255, 259, 268, 
269, 277, 282, 288, 303 

Królikowski Ludwik, 165 
Krzyżan., zob. Krzyżanowski 
Krzyżanowski, 179, 224 
Kucharski, ks., 81 
Kulesza, 171 
Kurowski, 295 
Kwieciń., zob. Kwieciński 

Stanisław 

Kwieciński Stanisław, 228, 
229, 235, 254, 271, 275, 
292, 305 

Kwilecki, 54 

L 

L., zob. Moszyńska Ludwika 
l’Adolorata di Capriano, zob. 

Dominika, mistyczka 
Lacombe, 221, 227 
Lacord., zob. Lacordaire 

Jean-Baptiste-Henri-
Dominique, ks. 

Lacordaire Jean-Baptiste-
Henri-Dominique, ks., 27, 
277 

Lacroix, ks., 13, 90, 267 
Laferonnais, 148 
Lamb., zob. Lambruschini 

Luigi, kardynał 
Lambr., zob. Lambruschini 

Luigi, kardynał 
Lambrusch., zob. 

Lambruschini Luigi, 
kardynał 

Lambruschini Luigi, 
kardynał, 178, 209, 280 

Lamennais Félicité Robert, 
ks., 15, 27, 145 

Lange, 294 
Lange, ks., 30 
Langlade, 196, 208, 218 
Laskowicz, 170, 198 
Laudes, ks., 69 
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Leblanc, 49 
Led., zob. Ledóchowski Jan 
Ledóchowski, 251 
Ledóchowski Jan, 10 
Ledóchowski Mieczysław, 

abp., 9 
Legrand, ks., 105, 109, 110, 

114, 118, 124 
Lelewel Joachim, 99, 102 
Leon XIII, papież, 15 
Leonardi, dr, 266 
Leonowa, zob. Sapieha 

Jadwiga z d. Zamoyska, 
księżna 

Leroy, 199 
Leseleuc, de, ks., 251 
Leuhtemberg, książę, 206 
Libelt Karol, 58, 64, 65, 68, 

303 
Lieberman, 116 
Lilien, baronowa, 251 
Liniewicz, ks., 14, 18, 19 
Louis Du Pont, 163 
Loyola Ignacy, ks., św., 98, 

111, 255 
Lucjan, zob. Wejsenhoff 

Lucjan 
Ludwik, św., 43, 144 
Ludwika, zob. Moszyńska 

Ludwika 
Luquet, bp, 312 
Luter Marcin, 43 

Ł 

Łempicka Felicja, 42 
Łubieńscy, 65 
Łubieńska Paulina, 169 
Łukasz, św., 153 

M 

M., zob. Mieczysławska 
Makryna, bazylianka, zob. 
Szołdrska Melania 

Maciej, 165, 186 
Magdalena, 170 
Makowski, 295 
Maliński Józef, 70, 91, 130, 

242, 285 
Małachowski, 68, 211 
Małachowski, gen, 274 
Manera, ks., 229, 236, 237, 

238, 239, 251 
Manz, 46 
Manzoni, 259 
Marchetti, ks., 16, 48, 61, 70, 

72, 73, 92, 105, 109, 110, 
124, 126, 130, 145, 151, 
161, 198, 199, 236, 240, 
265, 274, 277, 284, 286, 
287, 294, 301 

Marcink., zob. Marcinkowski 
Karol 

Marcinkiewicz, 289 
Marcinkowski Karol, 54, 56, 

57, 58, 59, 64, 67, 72, 78 
Marckwort, 61 
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Maria, zob. Merl Maria, 
mistyczka 

Maria–Luiza, 250, 251 
Marian, 144, zob. Kamocki 

Marian, ks. 
Marianna, zob. Szymanowska 

Marianna 
Marta, 170 
Marylski Juliusz, 98 
Matka, zob. Mieczysławska 

Makryna, bazylianka 
Matka Makryna, zob, 

Mieczysławska Makryna, 
bazylianka 

Matylda, 229 
Medici-Spada, hrabia, 47 
Mejerowicz Aleksander, 27, 

37, 40, 43, 44, 50, 73, 75, 
76, 91, 110, 113, 116, 122, 
137, 138, 188 

Melania, zob. Szołdrska 
Melania 

Merl, zob. Merl Maria, 
mistyczka 

Merl Maria, mistyczka, 24, 
25, 27, 29, 30 

Merle, 121, 129, 288, 311 
Merode, 103 
Meternich, książe, 21 
Michelson, 164, 171 
Mick., zob. Mickiewicz Adam 
Mickiewicz Adam, 6, 8, 10, 

27, 28, 38, 42, 62, 70, 75, 
97, 98, 100, 101, 102, 134, 

138, 177, 190, 216, 221, 
222, 233, 265 

Mieczysławska Makryna, 
bazylianka, 98, 279, 304, 
312, 313, 315 

Mielżyński Maciej, 67 
Mieszkowski, 148 
Mikołaj, car, 206 
Mikołaj, św., 139 
Mikułowski, 218 
Mizerkiewicz, 111 
Mochnacki Maurycy, 102 
Moignot, ks., 131 
Molier, 259 
Montalembert Charles de, 13, 

27, 115, 126, 215, 221 
Montalembert, pani, 146 
Moraczeski, zob. 

Moraczewski 
Moraczewski, 57, 64, 67 
Morawski Józef, 67 
Mossi, ks., 229 
Moszczeńska, zob. 

Moszczyńska 
Moszczyńska, 278, 281 
Moszyńska Ludwika, 92, 93, 

118, 124, 151, 158, 159, 
166, 201, 206, 210, 214, 
215, 220, 222, 224, 231, 
247 

Mr. Schiller, 214 
Murawiew, 9 
Mycielscy, 218 
Mycielska Karolina, 64, 67, 

73, 129, 228, 232, 265, 267 
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Mycielski, 189, 281 

N 

Napoleon I, cesarz, 156 
Napoleonek, zob. Giedrojć 

Napoleon, syn Giedrojcia 
Józefa Stefana, księcia, 
płka. 

Nesselrode, gen., 278 
Nesselrodzianka, córka gen. 

Nesselrode, 278 
Niezabitowski, 189 
Norblin, 115, 133 
Norwid Cyprian Kamil, 22 
Nowakowski, 179, 225 
Nowotny Leopold, 22, 28 

O 

O’Donnell, hrabia, 21, 28, 
144 

Objezierska, 217, 228 
Odeschalchi, księżna, 291 
Odonell, zob. O’Donnell, 

hrabia 
Ogińska, księżna, 242 
Ogiński Michał Kleofas, 

książę, 96 
Ojciec Gen., zob. Roothaan 

Johann, ks., generał zakonu 
jezuitów 

Oleszczyński, 214, 295 
Olizarowski, 270 
Ordęga, 123, 130, 235 
Orłowski, 187, 202, 210, 235 

Orpiszewski Ludwik, 42, 207, 
211, 225 

Ossoliński, płk., 301 
Overbek, 22 

P 

P., zob. Semenenko Piotr, ks., 
zob. Prabucki Jakub, ks. 

P. B., zob. Bartoszewicz Julia 
Pabst, 259 
Paluchowski, ks., 61 
pani Komar, 47, 113, 126, 

131 
Pani Sz., 224 
pani Zabiełło, 132 
panna Natalia, zob. Komar 

Natalia 
Panteleoni, 287 
Parmentier, ks., 17, 171 
Patrizi, kardynał, 185 
Pawłowska Anna, 5 
Pawłowski, 88, 93 
Perrone, 69, 91, 218 
Perró, 311 
Piotr, zob. Semenenko Piotr, 

ks. 
Piotrowa Sobańska, siostra 

Jełowickiego Aleksandra, 
197 

Piotrowski, 277 
Pistorius, 49 
Pius IX, papież, 111 
Pius XI, papież, 111 
Plater, 98, 99 
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Plater Cezary, 9, 27, 54, 56, 
59, 64, 77, 115, 131, 134, 
140, 143, 145, 146, 147, 
189, 260 

Plater Emilia, 70 
Plater Ludwika, 96 
Plater Stefania, 260 
Plater Władysław, 95, 101, 

102, 104, 164 
Platerowie Stefania i Cezary, 

134 
Pon., zob. Ponińscy 
Poniatowski Józef, gen., 10 
Ponińscy, 136 
Ponińska, księżna, 109 
Postępski, 132 
Potocka Delfina, 142, 209, 

217, 280 
Potocka Klaudyna, 123 
Potocki, 295 
Potocki Adam, 278 
Potocki Aleksander, 197 
Potocki Artur, 278 
Pr., zob. Prabucki Jakub, ks. 
Prab., zob. Prabucki Jakub, 

ks. 
Prabucki Jakub, ks., 3, 54, 56, 

57, 67 
Prusinowski, 177, 179, 225 
Przyłuski Leon, bp, 232, 260, 

272 

R 

R., zob. Radziwiłł, książę 

Racz., zob. Raczyński 
Raczyńska, 61 
Raczyński, 225, 259 
Radz., zob. Radziwiłł, książę, 

zob. Radziwiłł Wilhelm, 
książę 

Radziwiłł Michał, książę, 259 
Radziwiłł Wilhelm, książę, 

146, 176 
Radziwiłł, książę, 146, 225, 

259 
Radziwiłłowie, 212 
Radziwiłłówna, córka 

Michała Radziwiłła, 259 
Rajnaldi, 287 
Ramorino, gen., 70 
Ravignano, de, ks., 172 
Renouard, 164, 171 
Renourd, zob. Renouard 
Richter, 66 
Richthofen, 217, 248 
Rodriguez, 113, 127 
Rohrbacher, 172, 173 
Roman, zob. Sanguszko 

Roman, książę 
Romanowski, ks., 260 
Romer Stanisław, 18, 144 
Rona, ks., 301 
Roothaan Johann, ks., generał 

zakonu jezuitów, 69, 73, 
91, 106 

Ropelewski Stanisław, 39, 75, 
118, 140, 141, 172, 174, 
189, 211, 255, 263, 269 

Ropelewski Stefan, 176 
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Rosengart Zofia, 218 
Rosmini Serbati Antonio, ks., 

14, 15, 51 
Rothschild, 206 
Rozm., zob. Rosmini Serbati 

Antonio, ks. 
Rozsadowski, 285, 288, 295 
Rożycki Walerian, 282 
Ryłło Maksymilian, ks., 266, 

276, 277 
Ryło, zob. Ryłło Maksymilian, 

ks. 
Ryszczewscy, 259 
Rzewuska, 15 

S 

S., zob. Semenenko Piotr, ks., 
zob. Szymanowska 

Sabelli, zob. Zabiełło, ks 
Sanftleben, ks., 267, 269, 

306, 310 
Sanguszko Roman, książę, 

234, 259 
Sapieha Jadwiga  z d. 

Zamoyska, księżna, 115 
Sapieha Jadwiga z d. 

Zamoyska, księżna, 151, 
293, 312 

Sapieha Leon, książę, 115 
Sapieżyna, zob. Sapieha 

Jadwiga z d. Zamoyska, 
księżna 

Schnorr, 43 
Scholastyka, 56, 59, 67 

Schugtówna Anna, 11 
Schwanthaler, 43 
Semenenko Piotr, ks., 1, 2, I, 

II, III, IV, 1, 5, 8, 16, 21, 
31, 47, 52, 53, 58, 62, 63, 
66, 67, 81, 85, 91, 95, 99, 
103, 105, 107, 110, 112, 
113, 114, 118, 120, 125, 
126, 128, 134, 137, 139, 
141, 142, 146, 147, 149, 
151, 161, 162, 164, 165, 
167, 168, 172, 179, 181, 
185, 191, 196, 200, 202, 
206, 211, 214, 215, 219, 
221, 222, 225, 227, 230, 
234, 235, 236, 237, 240, 
241, 243, 244, 252, 253, 
255, 256, 261, 263, 266, 
269, 270, 271, 273, 274, 
275, 276, 278, 281, 284, 
286, 291, 294, 296, 299, 
302, 304, 305, 306, 307, 
310, 311, 312, 313, 315, 
316, 317, 318 

Sergiusz, 295 
Seweryn, zob. Koźmian Jan 

Seweryn 
Sidorowicz, 137, 186, 262 
Sienkiewicz Karol, 57, 255 
Simon, zob. Szimon 

Władysław 
Skrzynecki, 142 
Skrzynecki Jan Zygmunt, 

gen., 95, 97, 100 
Słowacki Juliusz, 102 
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Sob., zob. Piotrowa 
Sobańska, siostra 
Jełowickiego Aleksandra 

Sobańska, 269, 278, 281, 287 
Spilman, 162, 165 
Sproesser, 240, 243 
Stanisław, 48, 71, 91, 125, 

129, 130, 185, 199, 207, 
210, 221, 233, 249, 255, 
263, zob. Koźmian 
Stanisław Egbert 

Stanisława, zob. Ropelewski 
Stanisław 

Stasiewicz, ks., 274 
Stasiu, 69, 71, 115, 117, 132, 

179, 274, 275, 295 
Staudenmajer, 175 
Stef., zob. Stefański Walenty 

Maciej 
Stefan, 57, 75, 96, 134, 254, 

zob. Witwicki Stefan,  
Stefanowicz Franciszek, ks., 

67 
Stefański Walenty Maciej, 

72, 75, 77, 80, 96, 144, 164, 
171, 260 

Suchorzewska, 123 
Sułkowski August, 64 
Sumiński, 259 
Szafarzyk, 284, 288 
Szaniawski, 66 
Szczulepnikow, 294 
Szimon Władysław, 259 
Sznejderski, 275, 279 

Szołdrska Melania, 41, 52, 
56, 60, 92, 118, 124, 131, 
132, 151, 165, 166, 167, 
200, 201, 206, 210, 220, 
222, 224, 231, 239, 242, 
243, 247, 255 

Szopen Fryderyk, 89, 212 
Szuman Leon, 8, 255, 260 
Szumborski, 232 
Szym., zob. Szymanowski 

Józef, gen., zob. 
Szymanowska Marianna, 
zob. Szymanowscy 

Szymanowscy, 22, 47, 61, 70 
Szymanowska, 47, 61 
Szymanowska Marianna, 191, 

237 
Szymanowski Józef, gen., 47, 

141, 237, 252 
Szymański, 235, 286 

Ś 

św. Ignacy, zob. Loyola 
Ignacy, ks., św. 

T 

Tarn., zob. Tarnowski 
Tarnowscy, 278 
Tarnowski, 183, 186, 199, 

203, 205, 209, 228, 234, 
236 

Tarnowski Marcin, 278 
Terlecki Hipolit, 11, 13, 31, 

62, 68, 69, 91, 93, 106, 107, 
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108, 121, 123, 124, 125, 
128, 139, 142, 144, 145, 
146, 151, 152, 158, 159, 
160, 166, 172, 191, 194, 
197, 200, 210, 213, 215, 
226, 229, 234, 235, 261, 
262, 264, 266, 269, 286, 
302 

Terrigi, 70, 122, 133, 139 
Thayer, 215, 218, 221, 271 
Thayer Hortensja, 115, 141, 

142, 146, 149, 217, 231 
Thayerowie, 126 
Theiner, ks., 197, 282 
Thejner, 146, 288 
Thouzon, 237, 244, 251 
Thuzon, zob. Thouzon 
Tielemans, 136 
Tobiasz, 254, 268 
Tobiaszek, zob. Tobiasz 
Tomasz z Aquinu, św., 257 
Tomasz, św., 171 
Topolski, 234 
Tow., zob. Towiański 

Andrzej  
Towiański Andrzej, 5, 10, 28, 

31, 32, 36, 38, 39, 56, 78, 
89, 97, 99, 103, 134, 138, 
177, 209 

Trentowski Bronisław 
Ferdynand, 72, 258 

Truchses von Waldburg, 
kardynał, 111 

Tschiderer von Gleifueim Jan 
Nepomucen, bp, 23 

Turowski, 188 
Tuszowski, 278 
Tyc Antoni, ks., 67, 282 

U 

Ubaghs, 150 

V 

V., zob. Villefort Phillip, de, 
ks. 

Veith, ks., 50 
Ventura, ks., 185, 202, 226 
Villefort Phillip, de, ks., 20, 

69, 72, 76, 91, 106, 109, 
126, 130, 146, 195, 226, 
267, 284, 287, 313 

Vizzardelli Carlo, ks., 122 

W 

Waldemar, zob. Jezierski 
Waldemar 

Walery, zob. Wielogłowski 
Walery 

Walerych, zob. Wielogłowscy 
Konstancja i Walery 

Weissenhof, 132 
Wejsenhoff Lucjan, 70, 91, 

259 
Wielogłowscy Konstancja i 

Walery, 94, 95, 96, 158, 
161, 166, 167, 231 

Wielogłowski Walery, II, 87, 
88, 104, 130, 149, 161, 166, 
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167, 168, 178, 179, 180, 
226, 231, 233, 254, 280 

Wierzbicki Wincenty, 138 
Wikary, kard., 105, 159, 199 
Wiktor, 75, 117, 122, 145, 

168, 172, 185, 191, 200, 
210, 211, 212, 215, 219, 
221, 234, 235, 249, 255, 
269, 279 

Wilfor, zob. Villefort Phillip, 
de, ks. 

Wilh., zob. Radziwiłł 
Wilhelm, książę 

Wilhelm, zob. Radziwiłł 
Wilhelm, książę 

Willefort Phillip, de, ks., 61 
Willim, ks., 306 
Wilson, 207 
Wincenty, zob. Kraiński 

Wincenty 
Windischmann Friedrich, ks., 

40, 41, 127, 135 
Windschman, 113 
Winecnty á Paulo, św., 150 
Wirginia, 306 
Wirtemberska Maria, księżna, 

10 
Witwicki Stefan, II, 89, 123, 

136, 142, 164, 166, 171, 
172, 183, 184, 185, 191, 
194, 197, 198, 200, 207, 
210, 216, 221, 222, 233 

Wład., zob. Szimon 
Władysław, zob. Zamojski 

Władysław, hrabia, gen., 
zob. Władysław 

Wład. P., zob. Plater 
Władysław 

Władysław, 39, 69, 90, 131, 
137, 162, 186, 204, 269, 
zob. Plater Władysław, zob. 
Zamojski Władysław, 
hrabia, gen. 

Wolf, 171 
Wołk., zob. Wołkońska 

Zeneida, księżna 
Wołkońscy, 217 
Wołkońska Zeneida, księżna, 

62, 91, 130, 169, 201, 206, 
217, 236, 240, 285, 286 

Wołkoński Aleksander, 
książę, 251 

Wołłowicz, 121 
Wrotnowski Feliks, 38, 101, 

104 

Z 

Z., zob. Zamojski Władysław, 
hrabia, gen., zob. 
Wołkońska Zeneida, 
księżna 

Zabiełło, ks., 141 
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