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wolnelektury.pl.
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KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA

ǲiennik Franciszki Krasińskiej
 STYCZNIA  R. W MALESZOWSKIM ZAMKU, W PONIE
ǱIAŁEK
Tyǳień temu, w samo święto Bożego Naroǳenia, Jmć¹ Dobroǳie o ciec mó kazał
przynieść sobie ogromną księgę, w którą uż od lat kilkunastu, obycza em wszystkich
niemal panów polskich, wpisu e własną ręką rozmaite publiczne i prywatne pisma; są
w nie mowy, manifesta², uniwersały³, listy, paszkwile⁴, wiersze, wszystko porządkiem
dat ułożone; pokazywał nam ów zbiór szacowny, czytał niektóre kawałki. Barǳo mi się
podobała ta myśl zapisywania ciekawszych zdarzeń i okoliczności, a ponieważ uż od lat
kilku i po ancusku, i po polsku dosyć gładko pisać umiem i niezmiernie pisać lubię, ponieważ i we Franc i wiele białych głów⁵ podobne rzeczy pisze — przyszło mi na
myśl, czybym i a też coś takiego według możności mo e rozpocząć nie mogła? Uszyłam sobie zatem duży sekstern⁶ umieszczę w nim ak na dokładnie , cokolwiek się mnie
i bliskie mo e roǳiny tycze⁷, wspomnę, ak potraﬁę, o rzeczach publicznych. Jmć Dobroǳie , ako mężczyzna i człowiek stateczny, nimi wyłącznie swo ę księgę za mu e; on
ą układa dla wszystkich, i sposobem poważnym; a, ako panna nie uczona i młoda, moę ramotę⁸ edynie dla własne zabawy pisać będę, ale z głowy, szczerze i bez pretens i:
bęǳie to prawǳiwy ǳiennik, bo go prawie co ǳień pisać zamyślam. ǲiś właśnie Nowy Rok i ponieǳiałek, wyborna pora do zaczęcia porządnie akowe rzeczy; uż tyǳień,
ak ą w umyśle układam, trzeba raz z nią wystąpić; zaczynam więc: mam czas wolny,
nabożeństwo odbyte rano, pacierze pozostałe odmówię na nieszporach⁹; użem ubrana
i uyzowana; właśnie ǳiesiąta bĳe na zamkowym zegarze, dwie goǳiny mam eszcze
do obiadu — napiszę ǳiś, co tylko wiem o sobie, o roǳinie mo e , o domu naszym,
o Rzeczypospolite , a potem pisać będę kole no, cokolwiek nam wszystkim ciekawego
się zdarzy.
Roǳiłam się  roku, mam więc rok szesnasty; na chrzcie św. dano mi imię Franciszki. Słyszałam uż nieraz, żem gładka¹⁰ i dorodna, i nieraz, ak spo rzę w zwierciadło,
mnie same zda e się, żem ładna. „Panu Bogu ǳiękować — mówi Jmć Dobroǳie —
a nie chełpić się¹¹. On nas stwarza, nie my siebie. Mam czarne oczy i włosy, płeć¹² białą,
żywe rumieńce; chciałabym eszcze być nieco wyższą, bo lubo¹³ wysmukła i wcięta w stanie¹⁴, są wyższe ode mnie białogłowy; ale mnie straszą, że uż nie urosnę. — Idę nie tylko
ze szlachetne , ale z barǳo dawne i zacne familii Korwinów Krasińskich; to znakomite
nazwisko nosząc, broń Boże! abym go kiedy splamić miała, owszem, rada¹⁵ bym uświet¹Jmć (daw.) — skrót od „ egomość”. [przypis edytorski]
²manifest — dokument wyraża ący czy eś poglądy i postulaty. [przypis edytorski]
³uniwersał (daw.) — akt prawny ogłaszany przez króla. [przypis edytorski]
⁴paszkwil — utwór wyśmiewa ący i zniesławia ący kogoś. [przypis edytorski]
⁵biała głowa (daw.) — kobieta (częście zapisywane łącznie). [przypis edytorski]
⁶sekstern — tu: zeszyt (ogólnie: sześciokrotnie złożony arkusz papieru). [przypis edytorski]
⁷tycze — ǳiś popr.: tyczy, dotyczy. [przypis edytorski]
⁸ramota — pisanina bez większe wartości literackie . [przypis edytorski]
⁹nieszpory — katolickie śpiewane nabożeństwo wieczorne, odprawiane w dni świąteczne. [przypis edytorski]
¹⁰gładki (daw.) — piękny. [przypis edytorski]
¹¹chełpić się (daw.) — przechwalać się. [przypis edytorski]
¹²płeć (daw.) — tu: karnac a. [przypis edytorski]
¹³lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹⁴stan — talia. [przypis edytorski]
¹⁵rada (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]

Książka

Czas

nić i dlatego żału ę czasem, żem nie mężczyzną, gdyż snadnie ¹⁶ by mi to przyszło. Jmć
Dobroǳie i Jmć Dobroǳika tak są prze ęci zacnością domu¹⁷ Korwinów Krasińskich,
tak często o tym i oni sami, i dworscy, i goście nawet mówią, tak naganną zna du ą rzeczą
o swoich antenatach¹⁸ dokładnie nie wieǳieć, że wszystkie mamy tą wiadomością głowy
nabite; a genealogię Krasińskich i historią każdego z nich tak umiem ak pacierz i łatwie
by mi było poczet przodków moich niźli kole królów polskich wymienić. O, niech tylko
spróbu ę erudyc i mo e w te mierze! Niech zacznę! Nie skończę tak prędko… Wreszcie
pewna estem, że niektóre szczegóły nigǳie nie są zapisane, tylko w pamięci nasze ; lepie
im więc choć białogłowskim piórem trwałości nadać. Może kiedy, kiedy, po mo e uż
śmierci kto ten ǳiennik zna ǳie i wnuki nowe w nim dla siebie wyczyta ą rzeczy? ǲiwna myśl… niepomału mnie za ęła; ktoś by miał za lat kilkaǳiesiąt po śmierci mo e czytać
ten ǳiennik? A czemuż nie? Wieleż to listów, pamiętników we Franc i podobny los spotkał. O, trzeba pisać starownie¹⁹ i wyraźnie; szkoda tylko, żem w styl nie tak wprawna
ak na przykład pani de Sevigné ²⁰albo Motteville²¹; kto wie? może by i mnie lepie po
ancusku się udało? Bo i pewnie… Ale nie! Nie wypada, żeby Polka, ży ąc w Polsce,
przesta ąc z Polakami, nie po polsku ǳiennik swó pisała; wreszcie ancuski ęzyk ǳiś
est w wielkim używaniu pomięǳy panami, ale ta moda minąć może i zapewne by się kto
w późnie szych czasach ze mnie gorszył. Jeśli więc ten sekstern myszy nie z eǳą lub też
przy tylu yzurach kto na papiloty²² nie podrze, eśli go kto kiedy zna ǳie i przeczytać
zechce, niech wybaczy nieumie ętności mo e w wielu rzeczach, niech pamięta, żem się
nigdy pisać ǳiennika nie uczyła, że eszcze lat szesnastu nie mam i że co mnie ǳiś barǳo
za mu e i obchoǳi, emu w innych stosunkach i po tylu latach zapewne obo ętnym się
wyda… Ale co mnie się też zawsze po głowie uwĳa; akież ǳiwactwa na myśl mi przychoǳą? Wystawiam²³ sobie rzeczy, które nigdy nie będą; a barǳo lubię tak bu ać, a to
nie ma czasu na te uro enia; lepie wrócić do rzeczy, do zaczętego roǳiny mo e opisu:
uż ani zboczę z drogi, wszystko ednym ciągiem pióra napiszę.
Ród Korwinów znany est w Polsce od Bolesława Wstydliwego²⁴; za ego panowania
Warcisław Korwin, ze starodawne rzymskie idący familii²⁵, przybył tu z Węgier; przy
Konraǳie, księciu mazowieckim, był naprzód marszałkiem dworu, późnie hetmanem;
ożeniwszy się z Pobożanką, szlacheckiego rodu panną, herb swó , kruk z pierścieniem,
a inacze Ślepowron, wyniósł nad Pobogiem, herbem żony swo e , i taki est dotąd herb
nasz. Wnuk owego Warcisława, Sławomir, od ednych z dóbr swoich Kraśno nazwanych
pierwszy Krasińskim nazywać się zaczął. Wnuk zaś ego, Andrze Krasiński, hetmaniąc
luǳiom księcia Konrada, poległ mężnie na Bukowinie r. , w owe niepomyślne za
Jana Olbrachta²⁶ przeciw Wołochom wyprawie, w które niemało walecznych Polaków
zginęło. On był ǳiadem Franciszka, biskupa krakowskiego, którego a barǳo kocham.
Wizerunki wszystkich sławnie szych Krasińskich wiszą w bawialne sali²⁷ nasze , ale a
na obraz biskupa z na większym upodobaniem patrzę i barǳo się cieszę, żem est ego drużbą²⁸. On, zostawszy księǳem i kanonikiem, dwa razy od całego duchowieństwa
polskiego eźǳił do Pawła IV, papieża, i barǳo dobrze się sprawił; potem od Zygmunta Augusta²⁹ wysłany posłem do Maksymiliana, cesarza, sprawy sobie zlecone uspokoił;
zostawszy biskupem, barǳo wiele do tego się przyłożył, iż w r.  doszła do skut¹⁶snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹⁷dom — tu: ród. [przypis edytorski]
¹⁸antenat — przodek. [przypis edytorski]
¹⁹starownie — ǳiś popr.: starannie. [przypis edytorski]
²⁰de Sevigné, Marie (–) — ancuska arystokratka, w historii literatury znana ako autorka listów
do córki. [przypis edytorski]
²¹Motteville, Langlois de (–) — autor wydanych w r.  Pamiętników do ǳiejów Anny Austriaczki
(matki Ludwika XIV). [przypis edytorski]
²²papiloty — kawałki papieru stosowane do zakręcania loków. [przypis edytorski]
²³wystawiać (daw.) — przedstawiać, wyobrażać. [przypis edytorski]
²⁴Bolesław Wstydliwy (–) — książę krakowski i sandomierski, ostatni z małopolskie linii Piastów.
[przypis edytorski]
²⁵familia (z łac.) — roǳina. [przypis edytorski]
²⁶Jan Olbracht (–) — syn Kazimierza Jagiellończyka, król Polski od . [przypis edytorski]
²⁷bawialna sala (daw.) — bawialnia, t . pokó do przy mowania gości. [przypis edytorski]
²⁸drużba — tu: imienniczka. [przypis edytorski]
²⁹Zygmunt II August (–) — król Polski od . [przypis edytorski]
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ku na se mie lubelskim unia Litwy z Koroną. Król Zygmunt August, szacu ąc wysoko
wielkie ego przymioty, wyniósł go na biskupstwo krakowskie, a sam niedługo potem,
umiera ąc w Knyszynie, od niego³⁰ na śmierć był przygotowany i sakramentami opatrzony. Łagodnego charakteru, on eden z biskupów na se mie warszawskim r. , w czasie
bezkrólewia, podpisał artykuły poko u z różnowiercami, a gdy mu to wymawiano, usprawiedliwił się oczywiście, iż tak dla prawǳiwego dobra Kościoła czynił. O czyznę barǳo
kochał, nieraz na e obronę wysyłał własnym kosztem uzbro onych żołnierzy. W Kraśnem wymurował kościół, szkołę i szpital założył. Dwór chował liczny, ubogim znaczne
sypał ałmużny; nie stracił braciom i synowcom ma ątku, ale też go nie przysporzył i po
ego śmierci barǳo mało w szkatule pienięǳy znaleźli.
Jeden z synowców³¹ biskupa, Jan³², kanonik, był sekretarzem Stefana Batorego³³;
barǳo uczony, dosyć pism zostawił; w ednym, pod tytułem „Polska”, drukowanym
w Bononii, opisał prowinc e, rządy, obycza e kra u swego wyborną łaciną i przypisał e
Henrykowi Walez uszowi³⁴, żeby i on, i ego Francuzi obeznali się z Polską. To ǳieło
barǳo uż rzadkim się stało; Jmć Dobroǳie eden tylko ma egzemplarz i ak relikwie
go chowa; pisał on o elekc i Stefana i o śmierci Henryka: wszystko pięknie i po łacinie.
Drugi synowiec biskupa, Stanisław, wo ewoda płocki, wiele podróżował, Maltę, Sycylię,
brzegi Ayki zwieǳił, a z dwóch żon pięć córek i ǳiesięciu synów zostawił; siedmiu
z nich się ożeniło, mieli potomstwo i rozkrzewili barǳo ród Krasińskich; eden z nich,
Aleksander, towarzysz usarski³⁵, za nieszczęsnego panowania Zygmunta III w tym samym maleszowskim zamku, w którym a ǳiś tak spoko nie piszę, Tatarom, zagony³⁶
swo e aż po te strony zapuszcza ącym, tak mężny i ǳielny dawał opór, a w wycieczkach
swoich tak sroǳe ich porażał, że wóǳ, przymuszony odstąpić od zamku, nie mógł przenieść na sobie, ażeby nie zostawił panu ego dowodu swego szacunku. Przez powiernika,
także Tatarzyna, przysłał mu w darze, co miał na droższego: zegar, proste wprawǳie
roboty, ale u nich natenczas za ǳiwowisko miany. Ten zabytek szczególny, ten dar od
nieprzy aciela, od Tatarzyna, który brać, nie dawać umie, chowany est dotąd z wielką starannością w nasze roǳinie; dwa razy tylko wiǳiałam go, tak go Jmć Dobroǳie pilnie
chowa, i wiem, że by go nie oddał za ǳiesięć zegarów paryskich z kurantami³⁷. Mężny ten antenat nasz zginął na wo nie moskiewskie , nie zostawiwszy potomstwa, czego
wielce żału ę; miło by mi było iść w proste linii od tak walecznego męża. Synowiec ego,
Jan Bonawentura³⁸, wo ewoda płocki, w Warszawie znacznym nakładem barǳo piękny
i wspaniały pałac w włoskim guście wystawił, z dosyć sporym ogrodem. Nie byłam nigdy
w Warszawie, więc nie wiem, czy to prawda, ale uż od wielu osób słyszałam, że est ednym z na pięknie szych gmachów stolicy, nierównie pięknie sze architektury od pałacu
Saskiego, a nawet od zamku królów. Ten Jan miał dwóch braci; eden zostawił dwóch
synów: Michała, podkomorzego ciechanowskiego, i Adama, biskupa kamienieckiego,
dotąd ży ących; biskup w wielkim est u wszystkich szacunku i nieraz Jmć Dobroǳie
mówi, że kamieniecki eszcze prze ǳie³⁹ krakowskiego w sławie; drugi brat Jana Bonawentury, Aleksander, podkomorzy sandomierski, był roǳonym moim ǳiadem, bo
syn ego, Stanisław, starosta nowomie ski, prasznyski, u ski, est Jmcią Dobroǳie em,
na ukochańszym o cem moim. Po ął za małżonkę Anielę Humiecką, sławnego wo ewo³⁰od niego — ǳiś: przez niego. [przypis edytorski]
³¹synowiec (daw.) — syn brata. [przypis edytorski]
³²Krasiński, Jan (–) — wychowanek woskiego uniwersytetu w Bolonii (łac. Bononia), wydał tam
w r.  geograﬁczno-polityczny opis Polski pt. „Polonia”. Drukiem wyszły także ego mowa o elekc i Henryka
Walezego i elegia na śmierć Zygmunta Augusta. [przypis edytorski]
³³Batory, Stefan (–) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od  król Polski, a od 
wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów
na polskim tronie. Jeden z na wybitnie szych polskich królów elekcy nych. [przypis edytorski]
³⁴Henryk Walezy (–) — pierwszy elekcy ny król Polski (–), następnie król Franc i. [przypis
edytorski]
³⁵towarzysz usarski — żołnierz z chorągwi husarii. [przypis edytorski]
³⁶zagon (daw.) — odǳiał wo ska operu ący na obcym terytorium. [przypis edytorski]
³⁷kurant — umieszczony w zegarze mechanizm gra ący melodię. [przypis edytorski]
³⁸Krasiński, Jan Bonawentura (zm. ) — wo ewoda płocki, inic ator budowy barokowego Pałacu Krasińskich; w r.  ówcześni właściciele, Michał i Adam Krasińscy, sprzedali go państwu. Nosił on odtąd
nazwę Pałacu Rzeczypospolite i mieścił różne urzędy. Po wo ennych zniszczeniach pałac został odbudowany
i przeznacozny na sieǳibę zbiorów spec alnych Biblioteki Narodowe . [przypis edytorski]
³⁹przejść (daw.) — przekroczyć, wyprzeǳić. [przypis edytorski]

     ǲiennik Franciszki Krasińskiej



Wróg, Dar

dy podolskiego córkę, Jmć Dobroǳie kę matkę mo ę; ale ta linia Krasińskich na nim
zgaśnie z wielkim żalem moim, bo nie mamy brata; za to est nas sióstr cztery: Basia,
na starsza, a, druga z kolei, Zosia i Marynia. Sługi i dworscy powtarza ą mi często, że a
mam być na pięknie szą, ale a doprawdy, że tego nie wiǳę; wszystkie esteśmy ułożone,
ako na panny wysokie kondyc i⁴⁰, na starościanki przystało; wszystkieśmy proste ak
trzciny, zdrowe ak rybki, białe ak mleko, rumiane ak róże; każdą z nas, zwłaszcza kiedy
ą Madame dobrze wysznuru e, ak to mówią: ręką by ob ął w stanie⁴¹. Na poko ach, przy
gościach umiemy dygać nisko i z dégagé⁴², sieǳieć spoko nie na samym brzeżku stołka,
oczy spuścić w ziemię, usteczka ścisnąć, rączki ułożyć; mogłoby się wtedy zdawać komu,
że żadna z nas trzech zliczyć nie umie i choǳić dla nie trudnością; ale niechby nas kto
wiǳiał, kiedy w poranki letnie bez sznurówek, bufonek i yzur, bez trzewików na korkach, ale w ranne dezabilce⁴³ i w wygodnych patynkach⁴⁴ pozwolą nam Państwo iść do
lasu, po górach się drapać: biegamy ak łanie, śpiewamy na humor, a biedna Madame
ledwie nóg i piersi nie straci, tak za nami dąży i woła. Ja i młodsze mo e dwie siostry
eszcześmy mało z domu wy eżdżały: Końskie, gǳie mieszka ciotka nasza, pani wo ewoǳina Małachowska, i gǳie dwa razy do roku bywamy; Piotrkowice, wieś do nas należąca,
w które Jmć Dobroǳie , wróciwszy z Włoch, piękną na wzór loretańskie wystawił kaplicę, w które też często bywa ą odpusty i wiele ludu; Lisów, dokąd paraﬁa Maleszowe ,
to cała nasza publika⁴⁵. Ale Basia, ako na starsza, uż kawał świata zwieǳiła: była dwa
razy w Opolu, u ciotki nasze księżne Lubomirskie , wo ewoǳiny lubelskie , którą Jmć
Dobroǳie nie tylko ak starszą siostrę, ale ak matkę kocha i poważa; była przez rok
cały w Warszawie u panien sakramentek; na więce też z nas wszystkich umie, na niże
dyga, na proście się trzyma i na więce ma prezenc i. Myślą Państwo, żeby i mnie gǳie
na dokończenie edukac i oddać, i lada ǳień spoǳiewam się, że powóz za eǳie, Jmć Dobroǳie ka wsiąść z sobą każe i do Warszawy albo do Krakowa po eǳiemy. Wybornie mi
w domu, ale Basi i w klasztorze było wyśmienicie; bęǳie tak i ze mną; a co się wydoskonalę w ancuskie mowie (bez które , ak mówią, dorzeczne białogłowie uż żyć na
świecie trudno), w menuecie⁴⁶, w muzyce, co wielkie miasto zobaczę — to bęǳie mo e!
Ponieważ dotąd nic prawie prócz Maleszowe nie wiǳiałam, sąǳić nie mogę, czy piękna,
czy nie. Wiem tylko, że mnie się barǳo spodoba.
Niektórzy mówią, że nasz zamek o czterech piętrach, z czterema narożnikami, otoczony rowem pełnym wody, z mostem zwoǳonym, w kra u skalistym i wśród lasów
położony, est nader smutny; a tego byna mnie nie doświadczam; mnie tak na świecie
wesoło, że bym chętnie cały ǳień skacząc śpiewała. Słyszę Państwa mówiących nieraz, że
im nie dosyć wygodnie; w same rzeczy, est cztery piętra w naszym zamku, na każdym
sala, sześć poko ów i cztery gabinety w narożnikach; ednak ponieważ nas est barǳo
wiele, nie możemy wszyscy i ze wszystkim na ednym piętrze się mieścić: na innym adamy, na innym się bawiemy⁴⁷, a my, panny, aż na trzecim mieszkamy. Państwo obo e uż
niemłoǳi, przykro im tak co ǳień wchoǳić i schoǳić, ale mnie te wschody niezmiernie
bawią; kiedy eszcze rogówki⁴⁸ nie mam, to często, ak się uchwycę poręczy, w mgnieniu
oka estem na dole, nie dotknąwszy nogą ziemi. Pomimo tego, że goście często w ciasnocie mieścić się muszą, bywa ich barǳo wiele, i nie wiem, czy byśmy w wielkich gmachach
lepie bawić się mogli, czyby maleszowski zamek, choćby trzy razy był większy, mógł być
świetnie szy. Tak w nim huczno, dworno i okazale, że go sąsieǳi małym Paryżem zowią. Osobliwie ak Bóg da zimę, to uż kapitan dragonii nasze mostu przed wieczorem
spuszczać nie każe, tyle się z eżdża osób; kapela nadworna ma co do roboty, gra co ǳień,
a my tańcu emy do upadłego. I lato nie est bez przy emności: choǳimy, eźǳiemy,
⁴⁰kondycja — tu: stan, pochoǳenie. [przypis edytorski]
⁴¹stan (daw.) — talia. [przypis edytorski]
⁴²dégagé (. ) — sunąc edną nogę za drugą. [przypis edytorski]
⁴³dezabilka (daw.) — swobodny stró poranny. [przypis edytorski]
⁴⁴patynki a. patenki (daw.) — pantoﬂe, kapcie. [przypis edytorski]
⁴⁵cała nasza publika — sens: całe nasze życie publiczne. [przypis edytorski]
⁴⁶menuet — dawny taniec ancuski z ﬁgurami, wprowaǳony w połowie XVII w. na dwór Ludwika XVI,
nadal modny w w. XVIII. [przypis edytorski]
⁴⁷bawiemy — ǳiś popr. forma  os.lm: bawimy. [przypis edytorski]
⁴⁸rogówka (daw.) — wkładana pod suknię i usztywnia ąca ą spódnica rozpięta szeroko na trzech obręczach
zrobionych z rogowe substanc i pochoǳące z podniebienia wieloryba. [przypis edytorski]
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Stró , Grzeczność

poobieǳia trawiemy w nasze sieni, która est wyborna: niezmiernie wysoka, bo przez
wszystkie piętra zamku iǳie, oświecona z góry. W na większe upały tak w nie chłodno ak w piwnicy. A i dworu naszego⁴⁹ przepomnieć⁵⁰ nie mogę; stosownie do ma ątku
Państwa, który est barǳo znaczny, do mnóstwa osób, które prawie nieustannie w maleszowskim zamku goszczą, musi być liczny i okazały; est też takim i nie wiem, czyby
wielu panów w Polsce prze ść nas mogło w te mierze.
Dwór nasz składa się z dworzan i z dworskich; dworzanie w większe są powaǳe;
edni są respektowi, druǳy płatni, wszystko sama szlachta z szablą u boku; niektórzy
z nich byli wprawǳie przedtem czynszowi⁵¹, czy okoliczną szlachtą⁵², lecz Jmć Dobroǳie
powiada: „szlachcic na zagroǳie równy wo ewoǳie”; nikt im więc żadnego zarzutu nie
czyni, uchoǳą za szlachtę, na se mikach ma ą glosy i dobrze ich mieć za sobą.
Respektowych dworzan, których est kilkunastu, taka cała funkc a: przy ść na poko e,
czekać przybycia Jmć Dobroǳie a, prezentować mu się w przyzwoitym ubiorze, z miną
do usług gotową, wykonać śpiesznie rozkaz ego, eśli da aki; eśli nie, rozmawiać z nim,
grać w karty, towarzyszyć mu w czasie odwieǳin albo prze ażdżki, bronić go w każde
potrzebie, głosować za nim na se mikach i ego, i gości, kiedy są, bawić. Te ostatnie
powinności na lepie dopełnia nasz Macienko; szczególny to człowiek, a powiada ą, że
dawnie takich luǳi barǳo wiele bywało i nie mógł się żaden dwór obe ść bez takowego;
niby on est głupi, niespełna rozumu, a tymczasem barǳo trafnie o wszystkim sąǳi
i często barǳo dowcipnie się odezwie. Żaden z dworzan ego przywile ów nie ma; emu
zawsze wolno mówić, i to prawdę. Dwór cały zowie go błaznem, ale my go zowiemy
Macieńkiem, bo mu Macie na imię i na tamten przydomek byna mnie nie zasługu e. Do
respektowych dworzan należy sześć panien dobrego uroǳenia, które z nami mieszka ą,
pod nasze Madame są okiem, i dwóch karłów. Jeden z nich ma lat , twarz starą,
a wzrost czteroletniego ǳiecka; ubiera ą go po turecku; drugi ma lat , barǳo foremny⁵³
i ładny, po kozacku choǳi; często na zabawę Jmć Dobroǳie ka stawiać go każe na stole
w czasie obiadu i on tak się przechaǳa pomięǳy półmiskami i butelkami, akby po
ogroǳie. Dworzanie respektowi nie biorą żadnych zasług; prawie wszyscy są synami dosyć
ma ętne szlachty, oddani do naszego dworu dla nabrania ułożenia i dla promoc i⁵⁴ do
urzędów. Da e im się ednak obrok na parę koni i dwa złote na tyǳień na masztalerza⁵⁵
albo na pacholika, którego sobie utrzymywać powinni. Każdy ma swo ego służkę, eden
go po węgiersku, drugi po kozacku ubiera; to mo a na większa zabawa patrzeć, ak każdy
z nich w czasie obiadu lub wieczerzy za panem swoim stoi, zagląda na ego talerz ciekawie,
oblizu e się i łyka zawczasu, i rad by wydarł oczami każdy kawałek, który on do gęby
kłaǳie, bo to, co mu pan zostawić raczy, całym ego est adłem; dla tych służków stołu
osobnego nic ma. Macieńko co ǳień ǳiwne rzeczy ze swoim pacholikiem wyprawia,
często boki zrywamy, śmie ąc się z nich obudwóch.
Płatnych dworzan est więce niźli respektowych; ci nie siada ą do stołu, prócz kapelana, doktora i sekretarza; marszałek i piwniczny sto ą za stołem, choǳą, patrzą, czy gǳie
komu czego nie braku e; Państwu i gościom co ǳień i gęsto wina dolewa ą; dworskim
tylko w dni świąteczne, i to po małe lampeczce. Komisarz⁵⁶, podskarbi, koniuszy, rękoda ny⁵⁷, szatni⁵⁸ — wszystko to u marszałkowskiego stołu siada. Już to i ci dworzanie, co
z nami siada ą, honoru ma ą wiele, ale korzyści niedużo, bo nie zawsze eǳą to samo co
my, chociaż z tego samego półmiska; na przykład na pieczyste kucharz ułoży na wierzchu
drób i zwierzynę, a pod spodem est pieczeń wołowa albo wieprzowa; dlatego też kawał
stołu, przy którym sieǳą, szarym końcem się zowie. Chociaż na dwóch ogromnych pół⁴⁹A i dworu naszego… — opisywany zamek został zburzony przez Joachima Tarnowskiego. [przypis edytorski]
⁵⁰przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
⁵¹czynszowi — drobna szlachta, gospodaru ąca na nie swo e ziemi i płacąca w zamian czynsz. [przypis edytorski]
⁵²okoliczna szlachta — drobna szlachta, ży ąca w okolicach, t . w zaściankach. [przypis edytorski]
⁵³foremny — dobrze, proporc onalnie zbudowany. [przypis edytorski]
⁵⁴promocja — tu: poparcie, protekc a. [przypis edytorski]
⁵⁵masztalerz — służący naǳoru ący sta ennych i konie. [przypis edytorski]
⁵⁶komisarz — administrator dóbr. [przypis edytorski]
⁵⁷rękodajny — dworzanin wyznaczony do asystowania pani domu i prowaǳenia e za rękę, gdy gǳieś szła.
[przypis autorski]
⁵⁸szatny — służący za mu ący się ubraniami. [przypis edytorski]
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Błazen, Prawda

miskach każdą potrawę obnoszą i z początku zda e się niepodobieństwem⁵⁹, żeby zniknąć
miały te fury zrazów albo bigosu, barǳo często ostatniemu ledwie łyżka strawy się dostanie. Potężnie wszyscy eǳą i czy ak co ǳień kucharz da cztery potrawy, czy siedem
w dnie świąteczne, czy dwanaście, kiedy wiele gości, eszcze nie pamiętam, żeby co kiedy
zeszło ze stołu. Panny służebne w równe są u nas godności ak dworzanie respektowi, bo
do naszego stołu siada ą.
Dworzanie płatni wcale⁶⁰ sute⁶¹ biorą zasługi⁶², od trzechset do tysiąca złotych, obrok
dla koni, barwa⁶³ dla służącego, ale też Jmć Dobroǳie wymaga, żeby porządnie choǳili
i osobliwie kiedy są goście, aby się prezentowali suto i modnie. Kiedy z którego kontent⁶⁴,
to zna ǳie łatwo sposobność obdarzenia go, a co rok w ǳień imienin swoich ho ne im
da e podarunki, to z garderoby, to w gotowiźnie.
Dworskich nierównie est u nas więce ak dworzan, wszyscy pod urysdykc ą⁶⁵ marszałka, który ma moc strofować ich i karać. W pierwszym rzęǳie są poko owcy; ci zwykle
są szlachta i tylko w te służbie akby nowic at odprawia ą, nie dłuże nad trzy lata; wszystko chłopcy młode, od lat  do . Tych choć marszałek bić każe, ak i innych, skoro
przewinią, nie rozciąga ą na gołe podłoǳe, ak liberią proste kondyc i⁶⁶, ale na kobiercu. Nasz marszałek dosyć est surowy, częste plagi⁶⁷ rozda e; powszechne est zdanie, że
tak czynić z młoǳieżą przystoi⁶⁸ dla utrzymania e w przyzwoite ryzie. Jmć Dobroǳie
zawsze powtarza, że w całym zamku maleszowskim nie ma poko u, nie ma stołka, na
którym by plag nie dostał; może dlatego taki dobry?
Poko owców mamy kilkunastu; ednemu z nich, Michałowi Chronowskiemu, dorodnemu, ale ubogiemu szlachcicowi, w ǳień Trzech Króli nowic at się skończy: bęǳie
ceremonia wyzwolenia.
Całą służbą poko owca est: być na poko ach pańskich dobrze ubranym prawie od
rana do wieczora; kiedy eǳiemy powozem, asystować konno albo pieszo i być zawsze
gotowym do posyłki, bo czy państwo list ma ą pilny, czy chcą gości akich zaprosić, czy
podarek komu posłać, zawsze poko owców używa ą. Reszty dworzan i wyliczyć trudno;
doprawdy ani wiem, ak wiele u nas kapeli, kucharzy, ha duków⁶⁹, kozaków, pacholików,
chłopców, garderobian, ǳiewcząt służebnych. Wiem tylko, że est pięć stołów, a dwóch
szafarzy od świtu do południa ma ą co robić z wydawaniem na obiad i na wieczerzę.
Barǳo często Jmć Dobroǳie ka est przy tym, zwłaszcza kiedy nowe do magazynu
przywożą prowianty, klucz zaś od apteczki, gǳie korzenie, spec aliki i dobra wódka, zawsze przy nie , a co rano marszałek poda e e spis potraw, akie ma ą być na obiad i na
wieczerzę, a ona z radą Jmć Dobroǳie a zmienia e lub pochwala.
Porządek naszego życia est zwykle taki: wsta emy letnią porą o szóste , zimową
o siódme goǳinie; wszystkie cztery sypiamy razem w ednym poko u na trzecim piętrze,
wraz z Madame; każda z nas ma łóżko żelazne z ﬁrankami. Basia, ako na starsza, ma dwie
poduszki i becik mantynowy⁷⁰, my po edne i kołdrą ﬂanelową. Wstawszy i ubrawszy
się naprędce, mówiemy z Madame pacierz ancuski, po czym zaraz do nauki. Dawnie
dyrektor⁷¹ uczył nas wszystkie po polsku czytać, pisać i rachować, a ksiąǳ kapelan katechizmu, ale teraz tylko Zosię i Marynię uczy, a Basię i mnie sama Madame. Uczemy się
na pamięć rozmów i wokabuł⁷² z gramatyki, słów i anegdot z nomenklatora⁷³, a o ósme
goǳinie schoǳiemy na dół do Państwa na ǳień dobry i na śniadanie. Polewkę piwną
w zimie, mleko w lecie prawie co ǳień adamy, w dnie postne żurek barǳo wyśmienity;
⁵⁹niepodobieństwo (daw.) — coś nieprawdopodobnego a. niemożliwego. [przypis edytorski]
⁶⁰wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
⁶¹suty — obﬁty. [przypis edytorski]
⁶²zasługa (daw.) — zapłata za służbę. [przypis edytorski]
⁶³barwa — liberia, t . oﬁc alny stró służącego. [przypis edytorski]
⁶⁴kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
⁶⁵jurysdykcja — tu: właǳa. [przypis edytorski]
⁶⁶liberia prostej kondycji — służba niema ąca szlacheckiego pochoǳenia. [przypis edytorski]
⁶⁷plagi — chłosta, ogólnie: kara. [przypis edytorski]
⁶⁸przystoi (daw.) — należy, wypada. [przypis edytorski]
⁶⁹hajduk — służący ubrany w stró węgierski. [przypis edytorski]
⁷⁰mantynowy (daw.) — edwabny. [przypis edytorski]
⁷¹dyrektor (daw.) — tu: nauczyciel domowy. [przypis edytorski]
⁷²wokabuły (daw.) — słówka. [przypis edytorski]
⁷³nomenklator (daw.) — roǳa słownika rzeczowego. [przypis edytorski]
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po śniadaniu iǳiemy wszyscy na mszę do kaplicy zamkowe , która est barǳo piękna
i z chórem, tam po mszy kapelan czyta modlitwy po łacinie; cały dwór i my mówiemy e
głośno za nim. Muszę się też kiedy spytać, co one znaczą. Po tym nabożeństwie wracamy
na górę uczyć się wokabuł i słów niemieckich; piszemy też i listy na zadania; Madame
nam wiersze poety ancuskiego Malherba⁷⁴ dyktu e; mamy też klawicymbał⁷⁵ i metra⁷⁶
do niego Niemca, który oraz kapeli nadworne przewoǳi i trzysta złotych na rok bierze.
Wszystkie się uczemy grać, Basia wcale niczego brzdąka; potem kłaǳiemy podwłośniki⁷⁷
i yz er nadworny po starszemu nas yzu e: często ból srogi ponieść wypadnie, osobliwie⁷⁸ kiedy nową aką tworzy yzurę. Ja mam na dłuższe i na gęstsze włosy, po ziemi się
włóczą, gdy na taborecie przed gotowalnią⁷⁹ sieǳę, na mo e też głowie zwycza nie swo e
próby robi; ale prawda, że ǳiwnie piękne i sztuczne⁸⁰ układa yzury; ǳisie sza na przykład w moim guście na pięknie sza, bo akaś akby z niechcenia: włosy wszystkie sczesane
do góry, część ułożona w pukle⁸¹ na wierzchu głowy, część zawinięta, spada kręcąc się na
kark i na ramiona; pudru w nich z pół funta⁸². Ubiór nasz trwa parę goǳin, przez ten
czas uczemy się na pamięć przysłowiów⁸³ różnych ancuskich, a bez pamięci cierpliwości; ak teraz to czas gotowalni krótszy mi się wyda e, bo nam Madame czyta głoś-, no
ǳieło na nowsze, ǳiwnie zabawne i arcymoralne: „Magasin des enfants⁸⁴”, przez panią de
Beaumont ⁸⁵napisane. Są to rozmowy guwernantki z elewkami⁸⁶ i wyborne rozpowiada
im ba ki.
O dwunaste , skoro na Anioł Pański zaǳwonią, odmówiwszy go, schoǳiemy na dół
na obiad i uż do końca dnia Państwo u siebie bawić⁸⁷ nam pozwala ą. Dwie goǳiny
sieǳi się zwykle u stołu, potem przechaǳka, eśli pora sprzy a. Mamy też raz na raz pilną
robotę do naszego kościoła do Piotrkowic, hau emy w krosnach, póki tylko widno,
a przy świecy robiemy siatki na wyścigi; świec pali się zawsze kilkanaście w srebrnych
pa ąkach⁸⁸; chociaż żółte, bo z naszego wosku i domowe roboty, przecież barǳo widne⁸⁹;
a te uż zimy wieczorami do całe komeżki zrobiłam siatkę z pokrzywki⁹⁰ i poszyłam ą
w drobne muszki. Wieczerza o siódme i zimą, i latem; po wieczerzy uż nie ma roboty,
tylko zabawa; gramy w karty w mariasza albo w drużbarta; warto wiǳenia, akie miny
Macieńko wyrabia, kiedy ma dolą albo siódemki, a pękam od śmiechu. Kiedy nade ǳie
ǳień, w którym poko owiec wysyłany co tyǳień do Warszawy powraca, kapelan czyta
gazety, „Kuriera”, listy; niektórym wiadomościom barǳo chętnie się przysłuchu ę. Często
czyta także nam Jmć Dobroǳie stare kroniki, czasem nudne, ale czasem wcale zabawne;
wyznam ednak, że mnie ancuskie książki daleko więce od polskich za mu ą i nierównie
więce ich czytałam: bo nasza Madame ani słowa po polsku nie umie; z Państwem raz
w tyǳień, a z nią coǳiennie czytu emy. Jak w zapusty, to eszcze rzadsze czytanie: gości
pełno, a wtenczas gry, muzyka, taniec. Ani sobie wystawiam, ak się bawią w Warszawie
u dworu: bo oczywiście, że eszcze lepie i hucznie ak w maleszowskim zamku; rada
bym z duszy przez ciekawość samą zakosztować kiedy tych zabaw… Ale co słyszę? Już
na dwunastą ǳwonią; trzeba pióro rzucić, Pozdrowienie Anielskie co tchu odmówić,
yzury poprawić, biec na dół i zostawić na utro, com ǳiś eszcze w tym ǳienniku
napisać zamierzała.
⁷⁴Malherbe, François (–) — poeta ancuskiego klasycyzmu. [przypis edytorski]
⁷⁵klawicymbał — instrument klawiszowy, poprzednik fortepianu. [przypis edytorski]
⁷⁶metr — z . maître: mistrz, nauczyciel. [przypis edytorski]
⁷⁷podwłośnik — kaan chroniący oǳież przy czesaniu lub pudrowaniu. [przypis edytorski]
⁷⁸osobliwie (daw.) — szczególnie. [przypis edytorski]
⁷⁹gotowalnia (daw.) — toaletka, czasem też: pomieszczenie do ubierania się. [przypis edytorski]
⁸⁰sztuczny (daw.) — wyraﬁnowany. [przypis edytorski]
⁸¹pukiel (daw.) — lok. [przypis edytorski]
⁸²funt — dawna ednostka wagi. [przypis edytorski]
⁸³przysłowiów — ǳiś popr. forma B.lm: przysłów. [przypis edytorski]
⁸⁴Magasin des enfants (.) — magazyn dla ǳieci. [przypis edytorski]
⁸⁵Beaumont, Jeanne-Marie Le Prince de (–) — ancuska autorka umoralnia ących powieści i opowiadań dla ǳieci i młoǳieży. [przypis edytorski]
⁸⁶elewka (daw.) — uczennica. [przypis edytorski]
⁸⁷bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
⁸⁸pająk — roǳa ozdobnego, rozgałęzionego świecznika. [przypis edytorski]
⁸⁹widny (daw.) — tu: asny. [przypis edytorski]
⁹⁰siatka z pokrzywki — siatka z cieniutkich nici. [przypis edytorski]
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 STYCZNIA, WE WTOREK
Wczora byłam za ęta, ak Jmć Dobroǳie zowie, prywatą, to est domowymi rzeczami;
ǳiś za mie mnie publika, czyli rzeczy publiczne. Nie byłabym godną być Polką, gdyby
mnie nie obchoǳiło to, co z kra em moim się ǳie e; często też o nim w domu naszym
mowa: a zawsze przysłuchiwałam się temu pilnie, ale od czasu ak ten ǳiennik pisać
zamierzyłam, dwa razy więce nadstawiam ucha. Mam więc co powieǳieć. ǲiś u nas
nad Koroną i Litwą panu e August III⁹¹, elektor saski; siedemnastego tego miesiąca 
lat się skończy, ak go biskup krakowski koronował. Przeciwna emu partia, ak niegdyś
o cu ego, Augustowi II⁹², chciała po drugi raz wynieść na tron Stanisława Leszczyńskiego⁹³, lecz August potężne miał wsparcie i przy nim korona została. Leszczyński, któremu
nawet przeciwna strona nic zarzucić nie może, edno⁹⁴ to, iż nie miał pienięǳy i wo ska,
wrócił do swoich Lotaryńczyków, których dotąd uszczęśliwia. Do ubiegania się o koronę
polską, na którą ǳisie szy król po śmierci o ca barǳo obo ętnie miał spoglądać, powiada ą, że go na więce namówiła żona ego, Maria Józefa, a te pani powszechnie tę odda ą
sprawiedliwość, że była godną być królową polską. Kochała Polaków, intryg nie lubiła,
męża odwoǳiła od złego, ile mogła; miłosierna, dobroczynna, pobożna, dobra żona, dobra matka, surowych obycza ów, zbiorem cnót niewieścich nazwać ą było można; drugi
rok temu, ak umarła w Dreźnie: czternaście ǳieci miała, edynaście zostawiła ży ących,
siedem córek i czterech synów. Pamiętam dobrze, akim żalem e śmierć wszystkie serca
napełniła. Po wszystkich kościołach w Litwie i w Koronie żałobne za nią odprawiło się
nabożeństwo; w naszych Piotrkowicach były sute egzekwie⁹⁵, uboǳy szczególnie rzewnie
płakali, bo prawǳiwą w nie matkę stracili.
Król barǳo ma być łagodnego i dobrowolnego umysłu, polega też zupełnie na zdaniu
ministra swo ego Brühla⁹⁶; ten prawǳiwie i nim, i Polską, i Saksonią rząǳi. W Saksonii
teraz barǳo źle się ǳie e; Prusy, owe nowo powstałe państwo, ǳiś prawie Europą trzęsie. Wielki, ak — mówią, człowiek nad nim panu e. Kurﬁrszt⁹⁷ brandenburski  roku
tytuł króla pruskiego przybrał i sam sobie na głowę koronę włożył. Rzeczpospolita dotąd
tego tytułu nie przyznała, a ǳiś następca ego podług upodobania gotów drugim korony
kłaść lub zde mować; sam opiera się Austrii, Saksonii, Moskwie i co ǳień kra e swo e
powiększa; zręczność ego, biegłość w polityce, zna omość sztuki wo enne ma być niepoętą, a przy tym ﬁlozof, uczony i charakteru ǳielnego. Słyszałam uż nieraz mówiących:
„O ! Fryderyka Wielkiego by teraz Polsce na króla potrzeba!” Ale kiedy nie tylko nie
mamy go na naszym tronie, ale owszem, przeciwnym sobie, doda ą także mądrzy luǳie
i te słowa: „Boda byśmy z łaski ego późnie czy pręǳe nie zginęli; boda by to państwo,
które z Polaków powstało, nie zgubiło kiedy Polaków!”. Bo ak ciż sami mądrzy luǳie
do ucha sobie szepcą, źle z Rzeczpospolitą się ǳie e, a co est na gorsza i na to życie, i na
tamto, co do wszelkie wielkości na większą bywa przeszkodą: coraz mnie w Polakach
ma być starodawne cnoty; wszyscy prawie szuka ą dogoǳenia własne ambic i, własnego
zysku, zapomina ą o wspólne matce; aby im dobrze było, o ogół nie sto ą; se my, choć
się zbiorą, nie dochoǳą, nic więc dobrego uraǳić nie mogą. Na próżno głos księǳa Konarskiego⁹⁸ i kilku prawǳiwych Polaków woła na tych obłąkanych! Nie słyszą go, bo uż
przeważyła złych i podłych szala i patrzeć tylko chwili, kiedy wszystkich za sobą pociągnie. Jednak est eszcze naǳie a, może być ratunek. Nasz tron est elekcy ny, król ǳiś
nam panu ący barǳo stary, ma lat ; niedługo więc może być inny. Ten, eśli bęǳie
wysokiego umysłu, cnoty stałe , niepospolitego męstwa, potraﬁ wybawić Rzeczpospolitą. Jeszcze w granicach swoich est nienaruszona, eszcze ogromny kra posiada. Pan Bóg
dobry i miłosierny uǳielić raczy ǳielności głowie narodu, zgody członkom, i ocaleni bę⁹¹August III Sas (–) — król Polski od , elektor saski. [przypis edytorski]
⁹²August II Mocny (–) — król Polski w latach – i –, elektor Saksonii od .
[przypis edytorski]
⁹³Leszczyński, Stanisław (–) — król Polski w latach – i –, walczył o właǳę z przedstawicielami dynastii saskie , pod koniec życia książę Baru i Lotaryngii (od ). [przypis edytorski]
⁹⁴jedno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁵egzekwie — nabożeństwo odprawiane przy trumnie zmarłego. [przypis edytorski]
⁹⁶Brühl, Henryk (–) — pierwszy minister i faworyt króla Augusta III. [przypis edytorski]
⁹⁷kurﬁrszt (z niem.) — kurﬁrst, elektor. [przypis edytorski]
⁹⁸Konarski, Stanisław (–) — należał do zakonu pĳarów; publicysta, poeta, reformator szkolnictwa,
założyciel Collegium Nobilium. [przypis edytorski]
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Wróg, Proroctwo

Król

ǳiemy. Już te głowy narodu, tego przyszłego króla, wszyscy wypatru ą ciekawie: kilku
ma ą na oku, mnie o dwóch słyszeć się zdarzyło: ednym est Stanisław Poniatowski⁹⁹,
syn kasztelana krakowskiego (który w wielkich był łaskach u Karola XII) i księżniczki
Czartoryskie ; drugim eden z synów naszego króla, królewicz Karol. Nie wiem dlaczego, ku temu drugiemu serce mo e więce się skłania, chociaż tamten bliższy, bo rodak;
ale uż wiem dlaczego: więce przymiotów w nim wszyscy upatru ą. Osoby, które kiedyś
rząǳić nami mogą, obchoǳić nas muszą; napiszę więc tu, co tylko wiem o obudwóch.
Poniatowski est młody i barǳo piękny, uprze my, zwieǳił wiele kra ów, prze ął
grzeczność ancuską i białogłowom szczególnie ǳiwnie podobać się umie; nauki i uczonych barǳo lubi; przeszło cztery lata ciągle w Petersburgu gościł ako sekretarz poselstwa
Rzeczypospolite , teraz niedawno odwołanym został, w wielkich tam był i est faworach¹⁰⁰
i na tym na więce gruntu ą naǳie ę przyszłe ego wielkości, bo uż od dawna wolnym
na pozór Polakom nie ich własny wybór, ale obce mocarstwa narzuca ą królów.
Królewic Karol ma lat , z czterech synów dorosłych króla on est trzeci w rzęǳie,
na więce od o ca i od wszystkich kochany i ak mówią, na godnie szy kochania; postawa ego ma być okazała, twarz naǳwycza nie przy emna, łagodna, obe ście się z każdym
miłe. Rzadki ma dar serc u mowania; prawie od uroǳenia ciągle bawi w Polsce, kocha
Polaków, zna nasz ęzyk; w Rzeczypospolite i na grzecznym dworze chowany, ani est
dumny, ani nadto się pospolitu e¹⁰¹. Uznawszy w nim te przymioty, król nasz, który synów swoich przy różnych dworach mieścić się stara, tego przeznaczył do służby w wo sku
moskiewskim i do zarabiania na życzliwość dworu, na którego opiekę na więce rachu e.
Rok bęǳie niedługo, ak go pierwszy raz do Petersburga wyprawił, miał w tym aszcze
i inne widoki: chciał, żeby królewic księciem Kurlandii mógł zostać. O tym Księstwie
Kurlanǳkim, ak sobie zapamiętam, tak mówiących słyszę, i oto est, co mi o nim zostało w pamięci. Księstwem Kurlanǳkim, państwem hołdowniczym Polski, król nasz, nie
wiem doprawdy, akim sposobem, miał prawo raz uż tylko rozporząǳić. W roku 
oddał go prawem lennym hrabi Bironowi i potomstwu ego płci męskie ; ale Biron, niegdyś faworyt imperatorowe Anny, wpadł w niełaskę i wygnany wraz z roǳiną na Syberią
został; tam uż lat kilkanaście sieǳi, a Księstwo Kurlanǳkie dotąd było bez pana. Król
nasz, namawiany od dawna do rozporząǳenia nim na nowo, nakłonił się dać e synowi swo emu; ale do ważności tego daru przychylenia się Moskwy i stanów kurlanǳkich
trzeba było, gdyż Biron nie był prawnie, tylko akby tymczasowo z te godności wyzuty.
Któż mógł snadnie to przychylenie sprawić od królewica Karola, który tak skłaniać serca ku sobie umie? Jadąc do Petersburga, zatrzymał się czas akiś w Mitawie, stołecznym
mieście Kurlandii, i u ął sobie znacznie szych obywateli. Przy echawszy do Petersburga,
zaledwie kilka tygodni zabawił, kiedy imperatorowa Eliżbieta oświadczyła publicznie, że
uż nigdy ani Birona, ani synów ego nie odwoła z wygnania i że żąda nawet, aby król
polski synowi swemu Księstwo Kurlanǳkie nadał.
To e oświadczenie i zalecenie uroczyście było oddane w roku przeszłym królowi,
w chwili kiedy się se m zgromaǳał; ale że ten, według panu ącego od akiegoś czasu
obycza u, zerwanym wcześnie został przez Podhorskiego, posła wołyńskiego, nie mogła
być ta okoliczność na nim roztrząśnięta; zwołano więc radę senatu. Wielkie były spory: niektórzy senatorowie, osobliwie książęta Czartoryscy, dowoǳili, że król nie ma uż
prawa rozporząǳać Kurlandią, zwłaszcza bez se mu, że Biron, nie wytrzymawszy procesu
kryminalnego i sądu¹⁰², nie może być pozbawiony nadanego sobie raz księstwa; że wreszcie nadanie go królewicowi trwałym nie bęǳie, bo ze śmiercią panu ące imperatorowe
wszystko odmienić się może. Nic to nie pomogło,  tylko głosów było przeciwko królewicowi,  za nim, oczywiście więc przeważyli. Wielki kanclerz koronny diploma na to
księstwo mu oddał, a ǳiś właśnie est ǳień naznaczony na inwestyturę¹⁰³. Wielkie uczty
ma ą się odprawiać w Warszawie. Król z radości, że doszła część widoków¹⁰⁴ ego względem ukochanego syna, mówią, że na ǳiesięć lat odmłodniał. Ja wieǳieć nie mogę, czy
⁹⁹Poniatowski, Stanisław August (–) — ostatni król Polski w latach –. [przypis edytorski]
¹⁰⁰fawor (z łac.) — łaska. [przypis edytorski]
¹⁰¹pospolitować się — spoufalać się z ludźmi niże uroǳonymi. [przypis edytorski]
¹⁰²nie wytrzymawszy procesu kryminalnego i sądu — nie będąc sąǳonym. [przypis edytorski]
¹⁰³inwestytura (z łac.) — uroczyste prze ęcie właǳy. [przypis edytorski]
¹⁰⁴widoki — tu: plany. [przypis edytorski]
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to źle, czy dobrze się stało. To wiem, żem barǳo z tego kontenta, bo dobrze królewicowi
życzę. Nie wiem doprawdy, skąd, za co i dlaczego, ale mocno mnie obchoǳi; zda e mi
się, że los Rzeczypospolite wkrótce od niego zależeć bęǳie, że on burzę Polakom grożącą odwróci, rząd dobry, prawa nam nada: tego wszystkiego nie bęǳie mógł zrobić, eśli
królem polskim po o cu nie zostanie, a wszyscy mówią, że Księstwo Kurlanǳkie barǳo
mu może posłużyć za stopień do tronu. Bądź co bądź, żal mi trochę, żem w te chwili nie
w Warszawie; ciekawa bym była uczt, festynów, króla, dworu, a nade wszystko królewica.
Bęǳiemyż przyna mnie zdrowie ego u stołu spĳać i głośno wykrzykiwać wiwaty.

DNIA  STYCZNIA
Wczora, kiedy w na lepsze przy odgłosie nadworne kapeli i strzelaniu nasze dragonii
piliśmy wraz z gośćmi zdrowie księcia kurlanǳkiego, poko owiec wysłany do Warszawy
wrócił i przywiózł listy donoszące, że dla¹⁰⁵ słabości królewica odłożona uroczystość inwestytury na  stycznia. „To akaś niedobra wróżba — powieǳiał Macieńko — usunęła
się mitra¹⁰⁶, wysunie się korona”. Jam się zasmuciła. Ale nie mogłam być długo smutna;
zaraz po obieǳie przy echało więce gości; przy echała pani podczaszyna Dembińska z synami i z córką, pan stolnik Jordan z żoną i z synem i nareszcie pan Świǳiński, wo ewoda
bracławski, z synowcem swoim, księǳem Wo ciechem, ezuitą; ten uż był w Maleszowie kilka razy; barǳo zacny i pobożny. Państwo niezmiernie go lubią i szacu ą wysoko;
chociaż eszcze nie stary, wszyscy, ako księǳa, cału emy go w rękę; na Basię szczególnie
łaskaw, przywiózł e różaniec i nową książkę do pacierza, „La Journée du chrétien¹⁰⁷”; przy
wieczerzy sieǳiał przy nie i kilka razy do nie przemówił. Nic ǳiwnego, Basia na starsza,
na lepsza, wszyscy zawsze dla nie na grzecznie si.

DNIA  STYCZNIA, W PIĄTEK
Ciągle bawi pan wo ewoda z synowcem i inni goście, a ǳiś podobno nowi przybędą.
Przy adą obadwa synowie pana wo ewody, starszy — starosta radomski, młodszy — pułkownik wo sk króla Jmci. Pan wo ewoda, wdowiec od lat kilkunastu, ma prócz tych
synów dwie córki; obie uż za mężem; starsza, Bona, est za Granowskim, wo ewodą rawskim, młodsza, Marianna, za Lanckorońskim, kasztelanem połanieckim: te niedawno
odprawiło się wesele. Tych panów Świǳińskich barǳo estem ciekawa, bo obadwa chowali się we Franc i, w Lunewilu; zupełnie inacze muszą wyglądać ak nasi Polacy. Dobry
król Stanisław, choć w obcym mieszka kra u, przecież swoim rodakom chce być użytecznym. W Lunewilu, gǳie rezydu e, utrzymu e własnym kosztem kilkunastu z młoǳieży
polskie , tam im na pięknie szą edukac ą dawać każe. Panicze z na pierwszych familii
ubiega ą się o ten zaszczyt, wyna du ą sobie pokrewieństwa z Leszczyńskim, choćby na dalsze; i nie ma dla młodego kawalera lepsze rekomendac i, ak kiedy powieǳieć o nim
można: edukował się w Lunewilu, był w Paryżu. Już natenczas pewnie grzeczny, umie
po ancusku i z grac ą tańcu e menueta i kontradanse. Wszyscy też kawalerowie z Franc i przybyli wielki, zwłaszcza u białygłów, ma ą sukces¹⁰⁸, i powtarzam, żem niezmiernie
panów Świǳińskich ciekawa.

DNIA  STYCZNIA, W SOBOTĘ
Przy echali wczora po obieǳie, nie mogę powieǳieć, żeby byli zupełnie tak, akem ich
sobie wystawiła¹⁰⁹, zwłaszcza pan starosta. Jam myślała, że zobaczę akiegoś młodego,
wysmukłego trefnisia¹¹⁰, podobnego do księcia Cheri (tak ślicznie wystawionego przez
panią de Beaumont), który nie inacze , tylko po ancusku mówić bęǳie; a pan starosta
uż niemłody, ma lat trzyǳieści, dosyć otyły, tańcować nie lubi i nawet nie wiem, ak
mówi po ancusku, bo się ani razu z ancuszczyzną nie odezwał; łacinę tak miesza ak
i o ciec ego. Pan pułkownik lepie mi się podobał: młodszy, w mundurze i przecież parę
razy po ancusku przebąknął.
¹⁰⁵dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
¹⁰⁶mitra — tu: korona książęca. [przypis edytorski]
¹⁰⁷La Journée du chrétien (.) — ǲień chrześcĳanina. [przypis edytorski]
¹⁰⁸sukces — powoǳenie. [przypis edytorski]
¹⁰⁹wystawić (daw.) — wyobrazić, przedstawić. [przypis edytorski]
¹¹⁰trefniś (daw.) — żartowniś. [przypis edytorski]
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Proroctwo

ǲiś Trzy Króle, ǳień wesoły, odprawi się ceremonia wyzwolenia Michała Chronowskiego i ogromny placek pieką w kuchni z migdałem, kto też go dostanie? Ach! mó
Boże! gdybym a królową została! mnie by wieniec na głowę włożyli, a bym miała prawo
przez cały wieczór re woǳić¹¹¹ w zabawach! O! dopiero byłyżby tańce!… Może i tak będą, bo barǳo wiele spoǳiewamy się gości. Mruczał sobie stary nasz kredencerz¹¹² pod
nosem, że przed kościołem w Piotrkowicach pełno ma być karet, kolasek i bryczek; on
uż zawczasu zrzęǳi i narzeka na robotę; a a z radości skaczę. Mó Boże! ak to edna
rzecz ednego martwi, a drugiego cieszy.

DNIA  STYCZNIA, W NIEǱIELĘ
O! w same rzeczy pełno było i est gości; staremu Jacentemu przybyły dwa nowe zmarszczki na czole, ale my zabawiliśmy się cudownie. Nie a, lecz Basia została królową, i równie
wesoło zszedł mi wieczór, ak gdybym a nią była. Kiedy przy końcu obiadu, po rozdaniu
placka, Basi migdał się dostał, akby we krwi stanęła; a gdy to nasza Madame, przy nie
sieǳąca, na głos oświadczyła, wszyscy będący u stołu, nawet dworscy za stołem, krzyknęli: „Wiwat!”. Macieńko powieǳiał z uśmiechem: „Kto dostał migdała, dostanie Michała.
Bo to podobno est taka wróżba: które pannie w ǳień Trzech Króli migdał się dostanie,
ta eszcze w te same zapusty za mąż pó ǳie”. O! dałby Bóg, żeby się ta wróżba na Basi
ziściła, mielibyśmy wesele.
Pan starosta ciągle mi się nie podoba, taki poważny; wczora tylko polskie tańce tańcował, o Paryżu, o Lunewilu barǳo mało rozprawia, z nami, pannami, wcale się nie
wda e, do żadne nie przemówił; z Państwem edynie rozmawia, gra w mariasza, gazety
czyta — zawsze powtarzam, że uż wolę brata; naprzód młodszy i przecie na nim znać
więce Paryż i Lunewil.
Ale… zapominam o Michale Chronowskim; ceremonia wyzwolenia ego odbyła się
po obieǳie, ubawiła mnie barǳo. Wszyscy goście zebrali się na sali i zasiedli; Jmć Dobroǳie za ął nieco wyższe krzesło w środku, otworzyły się podwo e, marszałek, dworskich kilku wprowaǳili wyzwoleńca, uż nie w barwianych, ale w paradnych sukniach:
ukląkł przed Jmć Dobroǳie em, ten go uderzył z lekka w twarz, żeby pamiętał łaskę
ego, przypasał mu szablę do boku, wypił do niego spory kielich wina i oﬁarował konia
z sieǳeniem i drugiego z masztalerzem, którzy uż w tę chwilę czekali przed zamkiem
na nowego pana; zapytał go się potem, czy chce pozostać u naszego dworu, czyli też woli
iść w świat, Chronowski odpowieǳiał, że lubo¹¹³ mu barǳo tu dobrze, przecież życzyłby
sobie szukać promoc i, i żądał rekomendac i do księcia Lubomirskiego, wo ewody lubelskiego, szwagra Jmć Dobroǳie a. Przyobiecał ą, a wsunąwszy mu w rękę  czerwonych
złotych¹¹⁴, prosił, ażeby w zamku maleszowskim do końca zapust gościć raczył. Przyął Chronowski te zaprosiny z wielką radością, a skłoniwszy się do nóg obo gu Państwu
i wszystkie przytomne¹¹⁵ damy pocałowawszy w rękę, przypuszczonym został do nasze
kompanii i w wieczór ǳielnie z Basią mazura i krakowiaka wywĳał; przyznać mu trzeba,
że nikt tak gładko i ochoczo nie tańcu e ak on; Basia także ǳiwnie w tańcu szykowna
i pięknie im było razem.

DNIA  STYCZNIA, W PONIEǱIAŁEK
Już też rzecz niepodobna, żeby komu wróżba migdała pręǳe się ziściła; Basia tych zapust
eszcze pó ǳie za mąż, a za kogo? za Michała; bo panu staroście Świǳińskiemu Michał
na imię, a on wczora wieczór Jmć Dobroǳie a o e rękę prosił; przysłali po nią Państwo
ǳiś rano przed śniadaniem, oświadczyli e tę ego prośbę i zaręczyny odprawią się utro.
Basia zapłakana wróciła do nas; powieǳiała nam, po co ą wołał poko owiec; mówiła
mi, że się boi iść za mąż, że e barǳo żal bęǳie domu roǳicielskiego, ale że niepodobna te partii omĳać, kiedy ą obo e Państwo zapewnia ą, że bęǳie barǳo z panem
starostą szczęśliwa. Ma być człowiek pobożny, uczciwy, łagodny; familia ego szlachecka,

¹¹¹rej woǳić (daw.) — przewoǳić. [przypis edytorski]
¹¹²kredencerz — służący za mu ący się zastawą i podawaniem do stołu. [przypis edytorski]
¹¹³lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
¹¹⁴czerwony złoty — złoty dukat. [przypis edytorski]
¹¹⁵przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
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dawna, ma ętna; pod Chocimem¹¹⁶, pod buławą sławnego Chodkiewicza¹¹⁷ trze bracia
Świǳińscy: Aleksander, Michał i Antoni, polegli; ma ątek piękny, uż ma wypuszczone
od roǳiców dobra Sulgostów z wspaniałym pałacem, a oprócz tego król mu dał niezłe
starostwo i czekać tylko, rychło kasztelanii¹¹⁸ dostanie. Pan wo ewoda i ksiąǳ Wo ciech
edynie tu po to przy echali, uż od dawna ten pro ekt mieli i barǳo sobie gorąco życzą,
żeby doszedł do skutku. Panu wo ewoǳie niezmiernie miała Basia do serca przypaść; ak
ą pozna, pokocha ą eszcze lepie . Bęǳiemy więc mieli wesele; o! cieszę się niesłychanie;
odprawi się w maleszowskim zamku  lutego, w same ostatki: bęǳiemyż tańcować!…
Basia zostanie panią starościną; to edyna szkoda, że uż e nie bęǳie wolno Basią nazywać. Żal mi teraz tego, com o panu staroście w tym ǳienniku napisała — ale cóż?
nie est ci to nic tak barǳo złego. Wreszcie kiedy się Basi podoba, to i dosyć; ona mówi, że się zawsze młodych bała, że lubi takich poważnych mężczyzn, i Jmć Dobroǳie ka
e powieǳiała, że tacy na lepszymi bywa ą mężami. Może być, ale a ednak wesołych
i fertycznych¹¹⁹ wolę; każdemu swó gust mieć wolno… Ale, ale… ǳiś też niezawodnie odprawi się w Warszawie inwestytura królewica Karola na Księstwo Kurlanǳkie:
uż wyzdrowiał. Pan pułkownik Świǳiński zna go z bliska, odchwalić się nie może ego
przy emności; pan wo ewoda i starszy syn ego nie są ednak za tym, żeby on był po o cu
królem polskim; mówią, że rodak lepszy.

DNIA  STYCZNIA  R., WE ŚRODĘ
Już więc po zaręczynach: odprawiły się wczora. Do obiadu wszystko było ak zwycza nie,
Basi tylko, gdyśmy na poko e się zeszli, Jmć Dobroǳie ka dała do zwinięcia motek splątanego edwabiu¹²⁰. Basia wzięła się do te roboty; cała w płomieniach; oczów na nikogo
podnieść nie śmiała, tym barǳie że oczy wszystkich, a szczególnie pana starosty, na nią
zwrócone były. Wolała więc patrzeć edynie w swó edwab i w ziemię; a do tego niegoǳiwy Macieńko sprzeciwiał e się niesłychanie, żarciki sobie z nie stroił, z których
wszyscy śmieli się serdecznie: a tych żarcików po większe części nie rozumiałam, ale
ednak śmiałam się może więce od wszystkich. Po obieǳie Basia usiadła przed zwĳadełkiem¹²¹ w oknie, pan starosta zbliżył się do nie i powieǳiał dosyć głośno: „Czyż prawda,
że Waćpanna Dobroǳie ka nie sprzeciwiasz się szczęściu mo emu?” — „Wola na ukochańszych roǳiców była zawsze dla mnie na świętszym prawem” — odpowieǳiała Basia
cichym i drżącym głosem i skończyła się narzeczonych rozmowa.
Gdy się liberia¹²² i dworscy rozeszli i zostaliśmy sami z gośćmi, pan wo ewoda z księǳem Wo ciechem powstał z mie sca swego, wziął za rękę pana starostę, stanął z nim
przed Państwem, którzy właśnie razem na edne kanapie sieǳieli, i tak powieǳiał: „Od
dawna serce mo e na szczerszym afektem¹²³, na głębszym uszanowaniem ku przezacnemu
domowi Korwinów Krasińskich est prze ęte; od dawna życzę sobie gorąco, ażeby skromny nasz Półkozic¹²⁴ uświetnił się ich zacnym Ślepowronem; i niewymowną est dla mnie
satysfakc ą, iż przecudowna łaska JW. WaćPaństwa Dobroǳie stwa te konsolac i¹²⁵ ǳiś
zakosztować mi pozwala. Macie przezacną córę Barbarę, a mam syna Michała, który est
chlubą i pociechą mo ą; raczyliście się uż przychylić do połączenia dozgonnie te młode
pary: raczcie ǳiś potwierǳić tę obietnicę. Oto pierścień, który przed laty od roǳiców
dla zmarłe uż, niestety! lecz ży ące eszcze w sercu moim oblubienicy w podobnymże
razie dostałem: pozwólcie, ażeby go syn mó na zadatek ściśle szego związku córze wasze
oﬁarował”. To mówiąc, dobył kosztownego pierścienia z brylantami i złożył go na tacy,
¹¹⁶Chocim — mowa o bitwie stoczone w dniach  września– paźǳiernika  mięǳy wo skami polskimi
pod dowóǳtwem Chodkiewicza a tureckimi pod dowóǳtwem Osmana II. [przypis edytorski]
¹¹⁷Chodkiewicz, Jan Karol (–) — wybitny dowódca wo skowy, hetman wielki litewski od . [przypis edytorski]
¹¹⁸kasztelania — urząd kasztelana. [przypis edytorski]
¹¹⁹fertyczny (daw.) — zwinny, ruchliwy. [przypis edytorski]
¹²⁰motek splątanego jedwabiu — rozplątanie go miało stanowić symbol wymagane w małżeństwie cierpliwości.
[przypis edytorski]
¹²¹zwĳadełko — kołowrotek do zwĳania nici. [przypis edytorski]
¹²²liberia — tu: służba. [przypis edytorski]
¹²³afekt (z łac.) — uczucie. [przypis edytorski]
¹²⁴Półkozic — herb Świǳińskich. [przypis autorski]
¹²⁵konsolacja (z łac.) — pociecha. [przypis edytorski]
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którą trzymał ksiąǳ Wo ciech; ten przemówił także do Państwa, ale że wiele przymięszał łaciny, nie zrozumiawszy nie mogłam słów ego spamiętać. Jmć Dobroǳie zaś tak
obudwom odpowieǳiał: „Com onegda wyrzekł, to i w te chwili powtarzam; przeciwko
dozgonnemu związkowi córki mo e z zacnym starostą nic nie mam; da ę mu ą chętnie
z życzliwym błogosławieństwem i całe mo e prawo o cowskie nad nią zlewam na niego”.
— „I a toż samo z serca czynię — dodała Jmć Dobroǳie ka — oto pierścień, kle not w domu moim na droższy, bo go o ciec mó , Stefan Humiecki, wo ewoda podolski,
z rąk śp. Augusta II dostał, kiedy do skutku pakta karłowieckie¹²⁶ doprowaǳił i Kamieniec Podolski ostatecznie Turkom odebrał. Tym pierścieniem a zaręczoną zostałam,
ten pierścień na starsze córce mo e da ę, z macierzyńskim afektem i z szczerą prośbą do
Wszechmocnego Boga, ażeby e szczęście podobne mo emu przyniósł”. I położyła na tacy pierścień z ogromnym diamentem, pod spodem którego est miniatura nieboszczyka
króla. „Basiu! chodź tu, wasze!” — zawołał wtenczas Jmć Dobroǳie ; wstała, poszła, ale
nie wiem, ak mogła prze ść pokó , tak była zmięszana, tak się chwiała, że idąc, ledwie
nie upadła. Ksiąǳ Wo ciech wyrzekł nad pierścionkami łacińskie błogosławieństwo, dał
pierścień z brylantami panu staroście, który go na mały palec u lewe ręki, serdecznym
zwany, siostrze mo e włożył, pocałowawszy ą pierwe w tęż rękę, a Basi dał pierścień
z portretem, mówiąc, żeby go panu staroście oddała; na sam koniuszek palca go włożyła,
ale pan starosta, skoro go odebrał, raz eszcze pocałował ą w rękę, potem upadł do nóg
Państwa, ǳiękował im, świadczył się Bogiem, że bęǳie się starał córkę ich uszczęśliwić. Tymczasem pan wo ewoda całował w czoło drżącą Basię i pan pułkownik i ksiąǳ
Wo ciech śliczne e komplimenta prawili. Jmć Dobroǳie wziął wielki puchar, nalał go
starym węgrzynem, wniósł zdrowie oblubieńców i wszyscy spełnili go kole no. — Tak
to wszystko było uroczyste i tkliwe, że mnie, patrzące z daleka, cały czas łzy się z oczu
toczyły. „Nie płacz, Franulku — powieǳiał Macieńko (który był cały czas w poko u, ale
przecie milczał) — nie płacz, i z Jmościanką tak na dale za rok bęǳie!”. Za rok to eszcze
za prędko, ale za parę lat to się i nie rozgniewam, ak się ze mną tak stanie.
Cała roǳina Świǳińskich niepo ęcie dla Basi uprze ma i grzeczna, Państwo obo e
pocałowali ą wczora w twarz, ak im dobre nocy życzyła; w całym domu wszyscy dla nie
od dnia wczora szego ma ą akieś względy, o nikim, tylko o nie mowa: wszyscy e winszu ą, wszyscy się e poleca ą, każdy by rad, żeby go do swego przyszłego dworu przy ęła.
Imć Dobroǳie dobył z sepecika¹²⁷ tysiąc dukatów holenderskich, zaleca ąc Jmć Dobroǳie ce, żeby porządnie i uczciwie opatrzoną córkę z domu wyprawiła. Obo e naraǳali
się nad wyprawą goǳin kilka. Jutro panna Zawistowska, białogłowa barǳo zacna, koło
trzyǳiestu lat ma ąca, w domu Państwa od maleńka wychowana i która bęǳie wyprawną
panną¹²⁸ Basi, po eǳie z komisarzem do Warszawy dla zakupienia potrzebnych rzeczy.
W skarbcu naszym sto ą uż od dawna cztery wielkie kuy srebra dla każde z nas; kufer
Basi przeznaczony kazał Jmć Dobroǳie otworzyć, przepatrzył sam wszystko i naczynia
potrzebu ące naprawy lub ochędożenia¹²⁹ także do Warszawy pó dą. Pan wo ewoda utro
wy eżdża wraz z panem starostą, żeby dom sulgostowski na przy ęcie Basi urząǳić. Jmć
Dobroǳie uż gotu e listy i poko owców po wszystkich stronach Polski z nimi rozsyła;
wszystkim osobom, które pokrewieństwem, przy aźnią, zażyłością z domem naszym są
złączone, donosi o tym wypadku i na wesele zaprasza. Na uroǳiwszy zaś z dworzanów
naszych, koniuszy, suto wyekwipowany, wy eǳie za parę dni z listami do króla i królewiców, do prymasa i celnie szych¹³⁰ senatorów; w nich Jmć Dobroǳie uwiadamia ich
o przyszłym postanowieniu¹³¹ córki, prosi o błogosławieństwo temu związkowi, ale wyraźnie nie zaprasza, zostawu ąc to łasce tak dosto nych osób. Ach! żeby też który z nich
przy echał, na przykład książę kurlanǳki, dopiero uświetniłoby się wesele. Ale na pewnie , że tylko posłów swoich przyślą, którzy w takim razie takie ma ą mie sce i honory,
¹²⁶pakta karłowieckie — pokó zawarty  stycznia  mięǳy Ligą Świętą, w które skład wchodizła m.
in. Polska, a Imperium Osmańskim; Rzeczpospolita oǳyskałą wówczas Podole wraz z Kamieńcem Podolskim.
[przypis edytorski]
¹²⁷sepet — skrzynka zaopatrzona w szuﬂady. [przypis edytorski]
¹²⁸wyprawna panna — osoba za mu ąca się wyprawą ślubną. [przypis edytorski]
¹²⁹ochędożyć — tu: odnowić, wyczyścić. [przypis edytorski]
¹³⁰celniejszy (daw.) — głównie szy, ważnie szy. [przypis edytorski]
¹³¹postanowienie — tu: małżeństwo. [przypis edytorski]
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akie by się niemal należały tym, których reprezentu ą. Jaka to bęǳie wesołość, akie
uczty! Jak uż radośnie i huczno w naszym zamku, aż miło.
Każde z nas, sióstr, śliczne dał upominki pan starosta: am dostała kosztowną spinkę
z turkusami, Zosia krzyż rubinowy, Marysia łańcuszek wenecki, Państwu nawet oﬁarował
podarki i raczyli e przy ąć: Jmć Dobroǳie owi puchar barǳo piękny, Jmć Dobroǳie ce
szkatułkę z narzęǳiami do roboty, wszystko w nie z perłowe macicy w złoto oprawne.
O Madame nawet nie zapomniał, blondynową salopkę¹³² ǳiś rano na łóżku swoim znalazła; wysławia też ho ność polską: to est edna rzecz, którą w naroǳie naszym chwali.
Choć to nasza Madame i z innych miar barǳo ą szanu ę, przecież za tę pogardę Polaków nie lubię e . Wczora była paradna wieczerza, kapela grała prześlicznie, spĳano za
zdrowie przyszłe pary; dragonia nasza strzelała, a rotmistrz dał za hasło rocie swo e „Michał” i „Barbara”. Już i Basia trochę śmielsza, wstyǳi się eszcze swego pierścionka; kry e
go, ak może, a każdy go wiǳi, bo diamenty ak gwiazdy aśnie ą. ǲiś rano wszyscy na
szczęście Basi po echali na polowanie. Mówią, że dawnie był taki zwycza , że panna w takim razie koniecznie strzelcom nóżkę swo ą pokazać musiała, ale ten zwycza nieskromny
ustał, chwała Bogu. Basia spiekłaby się od wstydu; a ten Macieńko taki pocieszny, że
koniecznie się tego domagał i mówił, iż skoro ta formalność nie dopełniona, polowanie
się nie powieǳie, bo nie ma szczęścia. Nie zgadł ednak, tak było pomyślne, ak rzadko
kiedy: zabito ǳika, dwie sarny, ednego rogacza, za ęcy mnóstwo, sam pan starosta ǳika
zabił i tę zdobycz u nóg Basi złożył.
O! przekonałam się, że z pana starosty zuch wielki. Wyprowaǳić kazał Jmć Dobroǳie dla myśliwych wszystkie konie ze swo e sta ni, w sute rzędy¹³³ przybrane; był
mięǳy nimi eden śliczny, ale prawie zupełnie ǳiki; koniuszy na nim eźǳić nie śmie,
bo wszystkich zrzuca; pan starosta powieǳiał, że go przekona¹³⁴. Jakoż wsiadł pomimo
przedstawień przytomnych¹³⁵ osób i tak go ǳielnie u ął, że wśród skoków, pierzchań,
wybryków ego trzy razy wokoło bez na mnie szego szwanku zamek maleszowski ob echał. Pięknie było na to patrzeć. Basia trochę zbladła, ak wsiadał na tego ǳikiego konia,
ale gdy zobaczyła, że tak nim kierować umie, gdy zaczęły się rozlegać przytomnych oklaski, żywy rumieniec twarz e okrył, tym żywszy, że wszyscy prawie na nią spo rzeli. Od
tego czynu pozyskał zupełnie mo e łaski pan starosta; kto tak mocno sieǳi na koniu
i taki śmiały, temu uż wybaczyć można, choć menueta i kontradansa tańcować nie lubi. Jmć Dobroǳie darował przyszłemu zięciowi tego konia z barǳo bogatym rzędem
i masztalerzem. Zasłużył sobie na ten podarek.

DNIA  STYCZNIA, W NIEǱIELĘ
Więce niż tyǳień nie pisałam ǳiennika mego, bośmy wszyscy barǳo za ęci. Gości moc
niezmierna, z nimi więc poobieǳia i wieczory schoǳą, a poranki oddane robocie. Zarzucone zupełnie nauki, nomenklator, gramatyka ancuska, sama nawet pani de Beaumont
leży w kącie; każda z nas, trzech sióstr, chce koniecznie Basi podarkiem własne pracy do
wyprawy się przysłużyć. Ja e hau ę dezabilkę linową z falbanami w robotki¹³⁶; wstaę też rano i przy świecy pracu ę, żeby koniecznie na czas wykończyć; Marysia wyszywa
rańtuch¹³⁷ barǳo ładny: na izabelowym¹³⁸ muślinie bęǳie arabesk złotem i ciemnymi
edwabiami; Zosia hau e szydełkiem przykrycie do gotowalni. Jmć Dobroǳie ka od
samego rana otwiera sepety, kuy i sza, dobywa z nich płócien, matery i futer, makat, kotar, kobierców: wiele ma rzeczy pozostałych z własne wyprawy¹³⁹, wiele także po
zamężciu nabytych, bo uż od lat kilkunastu zbiera na wyprawy nasze piękności rozliczne. Prawǳiwie est czemu się przypatrzeć! A co mnie na mocnie za mu e, kiedy mnie
Jmć Dobroǳie ka do pomocy wezwać raczy, to e baczność, ażeby żadne z nas na włos
nie ukrzywǳić; wszystkie te bogactwa na cztery części ǳieli i nieraz aż Jmć Dobroǳie¹³²blondynowa salopka — okrycie z cienkie edwabne koronki. [przypis edytorski]
¹³³rząd — uprząż końska. [przypis edytorski]
¹³⁴przekonać — tu: pokonać, u arzmić. [przypis edytorski]
¹³⁵przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
¹³⁶dezabilka linowa z falbanami w robotki — batystowy stró poranny z haowanymi falbankami. [przypis
edytorski]
¹³⁷rańtuch (daw.) — chusta lub szal. [przypis edytorski]
¹³⁸izabelowy — barwy bladoszare . [przypis edytorski]
¹³⁹wyprawa — rzeczy dane pannie młode w posagu. [przypis edytorski]
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Polowanie

a i księǳa kapelana prosi, żeby dali zdanie swo e, czy wszystkie części równe, czy nie.
Krawca i kuśnierza Państwo sprowaǳili z Warszawy i ci tyle ma ą do roboty, że ledwie
za miesiąc wszystko wykończą. Wielkie szczęście, iż bielizna prawie cała uż uszyta, przez
dwa lata panny dworskie ą szyły, teraz ą znaczą niebieską bawełną w oczka — spoǳiewam się, że się wprawią w litery B. K. Barǳo piękna bęǳie wyprawa. Basia nie po mu e,
co z tylą sukniami pocznie. Bo dotąd wszystkie mamy po cztery pary: dwie sycowe¹⁴⁰
ciemne na co ǳień i czarne do nich mantynowe fartuchy; ednę białą kartonową¹⁴¹ od
nieǳieli, drugą linową¹⁴² od większych świąt i uroczystości, i barǳo nam dosyć. Ale Jmć
Dobroǳie ka e mówi, że pani starościna pięknie powinna się ubierać od Basi i że co
dla panny wyborne, dla mężatki uż nie przystoi.
Basi kazała Jmć Dobroǳie ka z owego edwabiu starganego sakiewkę dla pana starosty
zrobić; est nią zupełnie za ęta, bo pięknie by ą wydać¹⁴³ rada. Z taką cierpliwością ten
edwab zwinęła, że chociaż zielony, nic koloru nie zmienił i ani razu nie urwany. Śmiało
może iść za mąż, sam Macieńko e to przyzna e. Poko owcy i koniuszy z listami uż
po echali; barǳom ciekawa odpowieǳi. Basia truchle e, żeby który z królewiców nie
przy echał, a a bym tak rada.
Ale inwestytura¹⁴⁴ królewica Karola na Księstwo Kurlanǳkie odprawiła się ósmego bieżącego miesiąca uroczyście. W wigilię dnia tego nasz pociot¹⁴⁵, książę Lubomirski,
wo ewoda lubelski, marszałek królewica, dawał suty bal; gale, festyny, obiady trwały więce niż tyǳień. Nowy książę kurlanǳki miał ednę mowę po polsku, czym wszystkich
przytomnych niewypowieǳianie uradował. Już teraz zupełnie est uważany ako książę
uǳielny i z wielką przyzwoitością miał odegrać tę całą rolę. Jest w „Kurierze Polskim”
obszerny diariusz¹⁴⁶ te inwestytury; gdyby czas był po temu, przepisałabym go tuta , bo
mnie barǳo za ął. Prawdę mówiąc, wolałabym eszcze być świadkiem tego wszystkiego,
bo dwa razy lepie wiǳieć rzecz aką aniżeli czytać o nie . Ale kiedy to być nie może, rada
estem przyna mnie , że się uż ta inwestytura odbyła.
Prócz te dobre wiadomości, nie ma żadne i żal serce mi ściska, kiedy nagląc z mo ą
dezabilką, słucham, ak kapelan gazety czyta. Zewsząd ubliża ą powaǳe Rzeczypospolite ; sąsieǳi pod różnymi pozorami wkracza ą z wo skiem do Polski, rabu ą, pustoszą,
krzywǳą! Lecz co tam o tym myśleć i trapić się, lepie — ak Jmć Dobroǳie mówi —
używać obecnych momentów, cieszyć się, radować, póki pora służy. Bo i prawda! Prawią
pokątnie o akichciś nieszczęściach, biedach, a tymczasem Polska cała w ucztach, festynach, biesiadach. Może też oni wszyscy tak robią ak nasz Macieńko; on, kiedy ma akie
zmartwienie, to kieliszka z ręki nie wypuści, powtarza ąc: „Dobry trunek na asunek”
— i im więce strapiony, tym więce pĳe.

DNIA  STYCZNIA, W PIĄTEK
Pan starosta wczora w wieczór przy echał. Dwa duże srebrne kosze cukrów¹⁴⁷ i pomarańcz
Basia ǳiś z rana na swoim stoliku od roboty zastała; wszystkie te spec ały rozǳieliła
mięǳy nas i panny dworskie i służebne; robota też piorunem iǳie i mo a dezabilka prawie
przez połowę¹⁴⁸ gotowa. Z własnego gospodarstwa bęǳie miała Basia pościel: uż barǳo
dawno, ak każda z nas, ma swo e gęsi, a nawet łabęǳie; mamy też w garderobie biedną
głupowatą Marynę, która nic innego robić nie umie, tylko pierze drzeć; każda z nas
ma osobną beczkę na pierze, osobny worek na puch i tyle się każde uzbierało, że Basia
bęǳie miała dwa napchane piernaty¹⁴⁹, ośm dużych puchowych z gęsi poduszek, a dwie
małe z łabęǳiego puchu; nasypki będą z gęstego płócienka domowe roboty, poszewki
z karmazynowe mantyny, a powłoczki z cienkiego holenderskiego płótna z falbanami. Te
falbany panny teraz właśnie obrzuca ą szydełkiem.
¹⁴⁰sycowy — wykonany z proste tkaniny bawełniane . [przypis edytorski]
¹⁴¹kartonowy — tu: perkalowy. [przypis edytorski]
¹⁴²linowy (daw.) — batystowy. [przypis edytorski]
¹⁴³wydać (daw.) — tu: wykonać. [przypis edytorski]
¹⁴⁴inwestytura — ceremonia prze ęcia właǳy. [przypis edytorski]
¹⁴⁵pociot (daw.) — mąż ciotki. [przypis edytorski]
¹⁴⁶diariusz — ǳiennik; tu: opis. [przypis edytorski]
¹⁴⁷cukry (daw.) — słodycze. [przypis edytorski]
¹⁴⁸przez połowę (daw.) — w połowie. [przypis edytorski]
¹⁴⁹piernat — pikowany materac wypełniony pierzem. [przypis edytorski]
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Alkohol

DNIA  LUTEGO, W SOBOTĘ
Pan starosta bawił blisko tyǳień i po echał; ak powróci, to uż nie od eǳie sam, tylko z Basią. Zda e mi się rzeczą niepodobną, żeby ona sama z mężczyzną nas od echała,
wierzyć mi się temu nie chce; ale ak zobaczę, to będę musiała uwierzyć. Basi szacunek
i przy aźń dla pana starosty co ǳień większy, co ǳień e się lepie podoba, chociaż kiedy
tu est, byna mnie z nią nie mówi, tylko z Państwem cała rozmowa; im wszystkie swo e
atenc e¹⁵⁰ okazu e, wszystkie afekta wynurza. Jak mówią, zawsze tak w każde uczciwe
konkurenc i¹⁵¹ się ǳie e, bo akiż lepszy sposób pozyskania serca córki ak podobać się
e roǳicom? Za trzy tygodnie wesele, i a, i wszystkie siostry bęǳiemy miały nowe
suknie. Basia nam e sprawia, ako i wszystkim pannom dworskim. Już z gości zaproszonych wielu odpisało, że przybędą; ale król i królewic posłów tylko przyślą, z wielkim
moim żalem. Wątpię także, żeby księżna wo ewoǳina Lubomirska z echać mogła, bo im
nie wypada opuszczać teraz Warszawy, ale barǳo pochwala wraz z mężem zamężcie Basi: piękny list napisała z błogosławieństwem, z czego Jmć Dobroǳie niewymownie był
szczęśliwy. Mo a dezabilka bęǳie gotowa na czas, lecz fałdów przysieǳieć muszę, ile że
Jmć Dobroǳie ka tak na mnie łaskawa, że mnie często do swo e pomocy i usługi wołać
raczy; dotąd Basia edna, ako na starsza, tego szczęścia używała, ale teraz Państwo chcą,
żebym a się wprawiała i umiała potem ą zastąpić. Już dwa razy miałam sobie powierzony
klucz od apteczki; zda e mi się też od tego czasu, żem spoważniała i że mi przyna mnie
z rok przybył. O! muszę się pilnie przyglądać temu wszystkiemu, co Basia dla Państwa
robi, akie usługi im czyni, żeby ak ą nam pan starosta zabierze, nie tyle e straty uczuli.
O to tylko iǳie, czy im tak potraﬁę dogoǳić ak ona?

DNIA  LUTEGO, WE WTOREK
W Warszawie z powodu zapust, a szczególnie z powodu szczęśliwie doszłe inwestytury
królewica, uczt, balów, zabaw bez liku; pełne gazety opisów tych uroczystości. Do nas
też niepomału z eżdża ą się goście i nie lada akie robią na wesele przygotowania. Już
prawie wszystkie poko e gościnne za ęte albo przeznaczenie swe ma ą; folwark, probostwo, lepsze chałupy nawet użyte będą, ak się więce z eǳie; kucharze i cukiernicy uż
zaczyna ą przyrząǳać różne na te dnie spec ały; wielkie pranie w domu: ogród, podwórza
zasute¹⁵² sznurami z bielizną. Praczki wróżą Basi wielkie w małżeństwie szczęście i wielką
miłość przyszłego męża, bo ak tylko prać zaczęto, z czasu¹⁵³ mglistego zrobił się na pięknie szy, mroźny, ale asny, suchy i e bielizna bęǳie taka biała ak śnieg, który w te
chwili wszystko pokrywa. Już niemal cała wyprawa skończona, ǳiś właśnie Jmć Dobroǳie ka wysłała do Sulgostowa łóżka, kufer eden srebra i dwa ogromne kuy z pościelą,
z makatami, kobiercami itp. rzeczami. Łóżka będą barǳo piękne, żelazne, ﬁranki do
nich, kołdry i podniebienie¹⁵⁴ adamaszkowe niebieskie, a na czterech rogach pęki piór
strusich białych i niebieskich. Basia prawie co chwila ma za co całować ręce i nogi Państwa, tak ą obdarza ą. Jmć Dobroǳie własną ręką w wielkie księǳe całą wyprawę¹⁵⁵
spisu e; na początku są te słowa: Spis wyprawy, którą ja, Stanisław z Korwinów Krasiński etc. etc., i Aniela z Humtecktch, małżonkowie, dajemy najstarszej i najukochańszej córce
naszej, Barbarze, oddając ją w dożywotni związek JW. Michałowi Sunǳińsktemu, staroście radomskiemu, i wzywamy dla tej najukochańszej córki naszej błogosławieństwa niebios,
i błogosławimy ją sami roǳicielskim afektem w Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Wypisałabym tu chętnie cały ten spis, ale naprzód, nie
mam czasu — po wtóre, sama kiedyś podobne spoǳiewa ąc się wyprawy, i spis taki,
a co lepsza, takie błogosławieństwo otrzymam.

DNIA  LUTEGO, W ŚRODĘ
Już za pięć dni wesele, pan starosta przy echał wczora; zadrżała Basia ak listek, gdy go
poko owiec wprowaǳił do sali; ǳiś spoǳiewamy się pana wo ewody, pułkownika, księ¹⁵⁰atencja (daw.) — uszanowanie. [przypis edytorski]
¹⁵¹konkurencja (daw.) — kontury, zaloty. [przypis edytorski]
¹⁵²zasuty (daw.) — tu: pokryty. [przypis edytorski]
¹⁵³czas (daw.) — tu: pogoda. [przypis edytorski]
¹⁵⁴podniebienie — tu: spodnia strona baldachimu. [przypis edytorski]
¹⁵⁵wyprawa — rzeczy dane pannie młode w posagu. [przypis edytorski]
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Obowiązek

ǳa Wo ciecha, pani wo ewoǳiny Granowskie , siostry pana starosty, z mężem. Druga
ego siostra, pani Lanckorońska, kasztelanowa połaniecka, z echać nie bęǳie mogła; bawi teraz na Podolu z mężem, w dobrach ego, w Jagielnicy. Basia barǳo żału e, że e
nie pozna, bo tyle dobrego wszyscy o nie mówią. W piękną familią Basia we ǳie, sami zacni i pobożni luǳie, i tak dla nie grzeczni i uprze mi, ak gdyby księżną była. Już
wyprawa zupełnie ukończona; to, co eszcze nie poszło do Sulgostowa, ułożone w kuach i klucz oddany pannie Zawistowskie . Barǳo Basi miło, że ą mieć bęǳie; nawykła
patrzeć na nią od ǳieciństwa, bęǳie e się zdawało, że akąś cząstkę domu roǳicielskiego w nie zawiezie na nowosiedliny¹⁵⁶ swo e. I wiele innych osób z Maleszowe z sobą
zabierze: dwie poko ówki, dwie ǳiewczynki, córki swo e chrzestne, uż edukowane do
robót knopfsztychowych¹⁵⁷, garderobianę i panienkę wcale¹⁵⁸ dobrego uroǳenia, ǳiwnie żwawą i fertyczną¹⁵⁹, Ludwisię Linowską, która od lat kilku est u nas i Basię kocha
nad życie. I więce się tu kobiet przyszłe pani starościnie zaleca: gdyby tylko Państwo
pozwolili, mogłaby ich mieć ze dwanaście. Jak a kiedy będę szła za mąż, to muszę wziąć
eszcze więce : uż trzem ǳiewczętom uroczyście przyrzekłam, że e wezmę; edna z nich
córką est naszego Jacentego, który mi za to przyrzeczenie do nóg się ukłonił i pierwszy
raz w życiu rozmarszczyło mu się czoło.

DNIA  LUTEGO, W NIEǱIELĘ
Jutro ślub Basi, gości naz eżdżało się co niemiara, uż są wszyscy posłowie; posłem króla est minister Borch, księcia kurlanǳkiego kasztelanic Kochanowski, zausznik¹⁶⁰ ego,
barǳo przysto ny i grzeczny kawaler — prawǳiwie aki pan, taki kram — że innych
pominę. Wszyscy, akby słowo sobie dali, przy echali wczora; w azd ich był prawǳiwie
wspaniały. Państwo, uprzeǳeni będąc o dniu i goǳinie, wszystko kazali mieć w przyzwoitym porządku; oni eszcze zbliża ąc się do zamku dawali znać o sobie; przed każdym
występowała nasza dragonia, bito z armat i z ręczne strzelby, muzyka brzmiała. Na więce honorów odebrał ednak poseł królewski: Jmć Dobroǳie z odkrytą głową czekał go
na moście, a skoro wstąpił, zebrani goście, dworzanie, dworscy, liberia, w szereg ustawieni do samych drzwi wchodowych, krzyknęli „Wiwat! i skłonili się do ziemi. ǲiś
w przytomności wszystkich, przed wybranymi na to świadkami, pisana była intercyza¹⁶¹,
czyli kontrakt ślubny; co zawiera, nie wiem, bom nic e nie zrozumiała; wiem tylko,
że nasza panna młoda prześliczne dostała podarunki: od pana starosty trzy sznurki pereł uriańskich¹⁶², zausznice modne diamentowe i różyczki takież, z uszkami u spodu do
nawlekania; od pana wo ewody krzyż diamentowy suty i egretka na głowę z trzęsidłami
diamentowymi¹⁶³; od pana pułkownika zegarek paryski z emalią i z łańcuszkiem białogłowskim; od księǳa Wo ciecha różne relikwie, od każdego z krewnych upominek;
zarzucona est nimi, ani śmie wierzyć, że tyle bogactw do nie należy. Jedynym e kanakiem¹⁶⁴ dotąd (prócz pierścienia, którym zaręczona) był pierścionek z Matką Boską, i dla
tych przecież nowych i pysznych kle notów starego przy aciela Basia nie porzuci. Dłuże
pisać nie mogę, właśnie mi poko ówka dezabilkę wypraną i uprasowaną przyniosła: prześliczna; trzyǳieści est w nie gatunków kratek i robótek, muszę wykostkować¹⁶⁵ sama
niektóre, a potem zaniosę pannie Zawistowskie , żeby ą pannie młode na utro rano
nagotowała. Już wiǳę, ak e ślicznie w nie bęǳie.

DNIA  LUTEGO, W OSTATNI WTOREK
Otóż uż panny Barbary na sto koni nie dogoni, ak mówi Macieńko; uż panią starościną. O! ślicznaż to, uroczysta i tkliwa rzecz takie wesele! A co wesołości, zabawy, tańców!
Ale wszystko muszę opisać porządnie. Wczora raniuteńko po echaliśmy wszyscy do kościoła do Lisowa, państwo młoǳi spowiedali się i do komunii przystąpili; przez całą
¹⁵⁶nowosiedliny — nowe mie sce zamieszkania. [przypis edytorski]
¹⁵⁷roboty knopfsztychowe — ha wykonywane na spec alnych klockach. [przypis edytorski]
¹⁵⁸wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
¹⁵⁹fertyczny (daw.) — zwinny, ruchliwy. [przypis edytorski]
¹⁶⁰zausznik — powiernik i osoba dostarcza ąca informac i. [przypis edytorski]
¹⁶¹intercyza — umowa przedmałżeńska, ustala ąca sprawy ma ątkowe. [przypis edytorski]
¹⁶²perły uriańskie — wartościowe perły ze Wschodu, cechu ące się wy ątkowym blaskiem. [przypis edytorski]
¹⁶³egretka […] z trzęsidłami diamentowymi — kitka z diamentowymi wisiorkami. [przypis edytorski]
¹⁶⁴kanak — roǳa naszy nika, tu ogólnie: kle not. [przypis edytorski]
¹⁶⁵wykostkować — wygłaǳić ha z pomocą kostki. [przypis edytorski]
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mszą śpiewaną klęczeli razem przed wielkim ołtarzem, a po mszy święte nasz proboszcz
dał im błogosławieństwo. Panna młoda była w mo e dezabilce, w które zgadłam, że e
prześlicznie; szkoda tylko, iż dla¹⁶⁶ zimna musiała wziąć na wierzch salopę białą grodeturową¹⁶⁷ z lisami białymi, i trochę się pognietła; na głowie miała piękną yzurę, a na
wierzchu długi welon koronkowy. Wróciwszy do zamku, po sutym śniadaniu przystąpiono do ubioru panny młode . Dwanaście pań poważnych ą ubierało, a Jmć Dobroǳie ka
na czele. Miała suknią przepyszną z materii białe w szerokie pasy atłasowe i morowe,
z wielkim ogonem, a u dołu falbana z koronki brabanckie z kampanką¹⁶⁸ srebrną; na
przoǳie bukiet z rozmarynu, a na samym środku głowy wianeczek takiż na łubku¹⁶⁹
złotym, na którym wierszami życzenia dla Basi, ǳień i rok ślubu. Barǳo e było do
twarzy. Kle notów żadnych Jmć Dobroǳie ka wziąć nie pozwoliła, bo kto się w nie do
ślubu stroi, kwaterką łez potem każdy odpłakać musi. Basia i tak dosyć płakała, aż e oczy
zapuchły. Nim e Jmć Dobroǳie ka wianek przypięła, starym obycza em włożyła w środek dukat z roku uroǳenia się Basi, chleba kawałek i soli bryłkę, ażeby e nigdy na tych
potrzebnych rzeczach w tym nowym stanie nie zbywało, a chcąc przykrości małżeństwa
(które ma ą być barǳo wielkie) zawczasu córce osłoǳić, przydała¹⁷⁰ i cukru kawałek.
Trochę pierwe ¹⁷¹ przed Basią my, druhny, zeszłyśmy na dół; dwanaście nas było,
wszystkie w bieli, przy bukietach i w kwiatach na głowie, a na starsza z nas lat osiemnaście
niedawno skończyła; u drzwi bawialne sali czekały nas ǳiewosłęby, czyli swaty, ksiąǳ
Wo ciech i pan pułkownik. W sali zastaliśmy uż pana młodego z dwunastu drużbami
i całą kompanią. Niesiono za nami tacę ogromną, bukietami przepełnioną, każdy z nich
rozmaryn, mirt, cytrynowe, pomarańczowe gałązki i barwinek w sobie mieścił, każdy białą
wstążką był związany.
Te bukiety przeznaczone były dla młodych kawalerów i panien obecnych na weselu,
a każda z nas, druhen, uzbro ona była w pewną liczbę iglic szczerozłotych, pozłacanych,
srebrnych, aby nimi podług dosto eństwa osób te godła weselne przypinać. Jmć Dobroǳie ka i poważne panie uczyły nas długo, aki porządek w te posłuǳe zachować należy,
żeby komu nie uchybić, a da ąc mnie znakomitemu pierwszeństwo, nie stać się powodem
do urazy, o którą w wielkim zgromaǳeniu tak łatwo. Zdawało nam się, żeśmy te nauki
dobrze po ęły, ale wszedłszy do sali, zapomniało się wszystkiego; przypinałyśmy bukiety
poważnie z początku, z uśmiechem późnie , z pustotą¹⁷² nareszcie; nie obeszło się bez
tysiąca uchybień, ale e wszystkie przebaczono, bo uż dawno to uważam, że na młode,
a zwłaszcza ładne panny nikt nie ma serca się gniewać. Nasza wesołość tak wszystkich
ogarnęła, iż i żonaci, i sęǳiwi mężowie, i młode mężatki, i poważne białogłowy, którzy
żadnego prawa do bukietów w takim razie nie ma ą, dopominać się ich zaczęli: akże było
im odmówić! Kto się nadarzył, bukiet dostał; znikł więc wnet ów stos z tacy, za nim
drugi i trzeci z gotowalni przyniesiono, zabrakło igliczek, choć tyle ich przygotowano;
trzeba było prostymi śpilkami przypinać, ale i te z rąk naszych mile przy mowane były.
Nareszcie dogoǳiło się wszystkim, każdy był kontent, każdy przy bukiecie; sala ogrodem
się być zdawała, radość była powszechna, prawǳiwe wesele. Ale mĳam się z prawdą; nie
wszyscy byli weseli: Macieńko stał w kącie smutny; chociaż kawaler, bukietu nie dostał
i tak wyglądał, ak gdyby nie należał do godów. Przyszłam do niego, a on mi powieǳiał po cichu i z serdecznym żalem: „Że inne druhny o mnie zapomniały, nie ǳiwię
się; ale panna Franciszka, którą na ręku nosiłem, którą od tylu lat bawię i rozśmieszam…
nie będę też na e weselu, choćby za królewica iść miała”. Zapłonęłam się na te słowa,
miło i przykro mi się zrobiło; pobiegłam sama do garderoby, ale ak na nieszczęście uż
i ednego bukietu nie było; Jmć Dobroǳie ka posłyszawszy o tym, co się ǳiało w sali,
sobie i poważnym paniom asystu ącym ubiorowi panny młode resztę kwiatów poprzypinała; do ogrodnika daleko posyłać, a chciałabym koniecznie, żeby Macieńko miał bukiet.
O, pewno nie za płochą ego wróżbę; am nie Raǳiwiłłówna i teraz nie te wieki, kiedy
¹⁶⁶dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
¹⁶⁷grodeturowy (daw.) — wykonany z ciężkie odmiany edwabiu. [przypis edytorski]
¹⁶⁸kampanka — roǳa wzorzyste siateczki. [przypis edytorski]
¹⁶⁹łubek — płytka, do które coś est przymocowane. [przypis edytorski]
¹⁷⁰przydać (daw.) — dodać. [przypis edytorski]
¹⁷¹pierwej (daw.) — wcześnie . [przypis edytorski]
¹⁷²pustota — ﬁglarne, lekkomyślne postępowanie. [przypis edytorski]
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Proroctwo

królowie po mowali cnotliwe Polki i z nimi byli szczęśliwi… Przyszła mi myśl przeǳiwna: porwawszy kawałek białe wstążki i śpilkę, wróciłam z pośpiechem do sali, odpięłam
własny bukiet, poǳieliłam się nim z Macieńkiem, przypięłam mu go złotą iglicą, sobie
prostą zachowu ąc śpilkę; uradowany, zawołał: „Franusiu, nie dosyć, żeś piękna, zawsześ
dobra. Ja czasem bywam prorokiem: oby się spełniły wróżby i życzenia mo e!… Co bądź,
to bądź, schowam ten bukiet do twego wesela, i kto wie, czym bęǳiesz, gdy ci go oddam…” ǲiwna rzecz! Te ego słowa pomimo tylu roztargnień brzmią eszcze w uszach
moich i kiedy tylko o Basi pisać powinnam, o sobie prawię… Czas wrócić do nie .
Otóż uż wszyscy przy bukietach, oczy, ma ą na drzwi wchodowe zwrócone: otwiera ą
się podwo e, wchoǳi zapłakana Basia, nieśmiała, wspierana, otoczona od pań poważnych,
a pierś e okazu e swym poruszeniem tłumione łkania; przystępu e do nie bole ący na
e cierpienia pan młody, bierze e rękę, z nią razem o cu, matce czołobitność odda e,
o błogosławieństwo prosi i od rozrzewnionych odbiera: uda ą się potem do nas, do krewnych, obchoǳą wszystkich gości, domowych, i nie było nikogo, kto by nie błogosławił
szczerze i łez w oczach nie miał: a sama taką byłam akąś uroczystą wesołością prze ęta,
że wypowieǳieć nie potraﬁę, bo i uśmiech był na ustach, i płacz gotowy, i akieś skryte,
a przecież miłe drżenie. Myślałam sobie właśnie nie bez radości, że tak kiedyś i ze mną
ak z Basią bęǳie, kiedy otworzono kaplicę. Ksiąǳ Wo ciech włożył koronkową komeżkę
i bogatą stułę, stanął przed ołtarzem i wezwał nas. Minister Borch, ako poseł króla, lubo
żonaty, a zatem nie drużba, i pan kasztelnic Kochanowski, wzięli pannę młodą pod ręce: mnie i wo ewoǳiance Małachowskie , starszym druhnom, kazano poprowaǳić pana
młodego. Państwo, obie roǳiny, reszta gości szli za nami, trzyma ąc się w pary; głębokie
nastało milczenie: słychać było każdy krok, każdy chrzęst materialnych¹⁷³ sukien, szelest
nawet piór i bogatych trzęsideł, które panie miały u yzur swoich.
Doszliśmy do ołtarza — gorzał od mnóstwa świec arzących, a wszystkie paliły się
wybornie; złotolitym kobiercem okryte były stopnie, na na wyższym leżały dwie aksamitne pąsowe poduszki: na edne herb Krasińskich, na drugie herb Świǳińskich był
złotem wyszyty. Państwo młoǳi uklękli, my, druhny, stanęłyśmy po prawe , drużbowie
po lewe stronie ołtarza; am trzymała na tacy złote dwie ślubne obrączki; Państwo stali
za panną młodą, pan wo ewoda za panem starostą. Zagrano Veni Creator¹⁷⁴, po czym
ksiąǳ Wo ciech miał długą przemowę, prawie całą po łacinie; po nie zaczął ślub dawać.
Basia, chociaż zapłakana, dosyć wyraźnie mówiła: „Ja, Barbara, biorę sobie ciebie” itd.,
ale pan starosta nierównie wyraźnie .
Po ślubie i po włożeniu obrączek państwo młoǳi padli do nóg naprzód Państwu,
potem panu wo ewoǳie i od wszystkich tro ga błogosławieństwo otrzymali; wtedy marszałek dał znak: kapela na chórze i śpiewacy włoscy, umyślnie sprowaǳeni, zagrali i zaśpiewali marsz triumfalny, a dragonia nasza dała suto ognia z armat i z ręczne strzelby.
Gdy się to uspokoiło i właśnie młoda para przed Państwem stała, Jmć Dobroǳie , ak
zwykle w takim zdarzeniu się ǳie e, przemówił w te słowa: „To powołanie, które uż kościół Boży ratyﬁkował i pobłogosławił, niechże Panu rząǳącemu nieba obrotami i tym
świata padołem wieczną chwałę przyniesie! Już tedy Bóg życzenia i afekta wasze uświęcił
sakramentem, utwierǳił zobopólną przysięgą. Niechże ich skutki chwałę Mu przyniosą.
To staranie do was obo ga należy, szczególnie też do Jmćpana, Mcpanie młody, który
od te chwili nie tylko małżonkiem, lecz o cem, przewodnikiem małżonce twe bęǳiesz;
zna ąc cnoty i przymioty Jwwcpana nie wątpię, że temu zadosyćuczynić potraﬁsz, i zupełnie spoko ny estem! A co zaś twoich obowiązków się tycze, córko na ukochańsza,
oto naprzód: mie wǳięczność ku Jmć Matce two e za edukac ą tobie daną, troskliwość
od na pierwszych lat aż dotąd około zdrowia i potrzeb twoich; niech ci równym bęǳie
ukontentowaniem moment, który cię ogłosi wyborną Antygoną¹⁷⁵, ak ten, kiedy cię
przecudowną Eponiną¹⁷⁶ nazwą. Bądź cnotliwa; cnota est to skarb nieprzebrany, przy a¹⁷³materialny — tu: edwabny. [przypis edytorski]
¹⁷⁴Veni Creator (łac.) — na starszy katolicki hymn do Ducha Św., grany zwykle podczas ślubu. [przypis
edytorski]
¹⁷⁵Antygona — bohaterka mitów i tragedii greckich, która towarzyszyła na wygnaniu oślepłemu o cu i poświęciła życie, aby pochować ciało zabitego brata. [przypis edytorski]
¹⁷⁶Eponina (zm.  n.e.) — żona Sabinusa, woǳa powstania Galów przeciw panowaniu rzymskiemu, dobrowolnie poszła z mężem na śmierć. [przypis edytorski]
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Ślub

ciel prawǳiwy, ciężar nie fatygu ący, droga nie błąǳąca, sława nigdy nie usta ąca. Stara
się, ażebyś w słowach ostrożność i roztropność, w uczynkach modestią¹⁷⁷ i powolność¹⁷⁸,
a we wszystkim rzetelność zachowała. Na ostatek chwal Boga, kocha i słucha męża, akeś dotąd względem roǳiców czyniła; nienawidź przywary, mie właǳę nad sobą samą:
bądź stałą w przeciwnościach, sprzeciwia się pokusom świata.
I niecha cię rozsądek, miłość, wiara wsławi,
A ako teraz o ciec, niech Bóg błogosławi.
Na te ostatnie wyrazy Basia, ciągle płacząca, głośno ęknęła i raz eszcze do nóg Państwu upadła; chciała coś mówić, zapewne o tym, że bęǳie się starała wypełnić żądania
na ukochańszego o ca, ale ednego słowa dla wielkiego płaczu z ust dobyć nie mogła. Potem nastąpiły wza emne uściskania, ukłony, winszowania; ksiąǳ Wo ciech pokropił nas
wszystkich święconą wodą i dał patynę¹⁷⁹ do pocałowania; chybił w tym tylko, że podał
ą pierwe stolnikowe Jordanowe niźli pani kasztelanowe Kochanowskie , matce posła
królewica; Jmć Dobroǳie ka to postrzegłszy prosiła ą za to, żeby z panią wo ewoǳiną
Granowską pana młodego odprowaǳiła; akoż tak się stało, i wszelkich uniknęło się niesmaków, pannę młodą wziął poseł królewski i wo ewoda Małachowski i wróciliśmy do
bawialne sali.
Wkrótce dano znać do stołu. Stół był ogromny, w literę B ustawiony; zastawa wspaniała. W środku stała dwutygodniowe inwenc i i pracy naszego cukiernika Francuza
wysoka na dwa łokcie piramida, wystawia ąca świątynię Hymenu¹⁸⁰, z rozmaitymi ozdobami i ﬁgurkami; były herby Krasińskich i Świǳińskich i różne napisy w ancuskim
ęzyku wyrażone. Prócz te piramidy stały na stole różne inne ozdoby, kosze srebrne,
porcelanowe ﬁgurki, aż ciasno było i nasz karzełek Piotruś uż by się tego dnia nie był
mógł z wygodą przechaǳać. Potraw ani podobna zliczyć, gąsiorów i butelek wina, nie
wiem, czy się sam piwniczny dorachu e. Prócz innych wypili przy tym ednym obieǳie
antał wina winem panny Barbary zwanego, to est wybornego węgrzyna, które Jmć Dobroǳie , według staropolskiego zwycza u, roku naroǳenia się Basi umyślnie kupił na
to, żeby go na e weselu wypróżniono. Każda z nas ma takąż beczkę, piwniczny nieraz
mi mówił, że eśli mo e eszcze z parę lat postoi, bęǳie wyborne. Jmć Dobroǳie częstował z niepospolitą ochotą, a goście pili z równąż. A dopiero ak się zaczęły wiwaty
państwa młodych, Rzeczypospolite , króla, księcia kurlanǳkiego, królewiców, prymasa,
duchowieństwa, gospodarstwa, dam, a za każdym huczne wykrzyki, tłuczenie kieliszków
i butelek, bicie armat, odgłos kapeli, wrzawa akby na Sąǳie Ostatecznym.
Nareszcie uż po rozniesieniu wetów¹⁸¹ wszystko na chwilę ucichło i wszyscyśmy myśleli, że czas wstać, kiedy Jmć Dobroǳie dał znak marszałkowi: ten postawił przed nim
puzdro¹⁸² czarną skórką powleczone, z mosiężnymi ozdobami, któregom eszcze nigdy
nie wiǳiała; Jmć Dobroǳie otworzył go i wy ął puchar szczerozłoty, kamieniami wysaǳany, w kształcie kruka; powieǳiał, że była to eszcze po rzymskich Korwinach pamiątka¹⁸³ i że nie był z puzdra dobyty od czasu ego własnego wesela; potem wziąwszy
z rąk piwnicznego butelkę kwartową, pleśnią okrytą, z stoletnim, ak mówił, winem, wylał ą całą, dodał eszcze z drugie i wniósł wiwat: pomyślność młode pary. Przy ęto go
z okrzykiem, kapela brzmieć zaczęła, uderzono z armat, każdy spełnił to zdrowie duszkiem; pękło butelek kilkaǳiesiąt i po tym ostatnim wiwacie, kto mógł, wstał od stołu.
Już była noc zupełna. Damy poszły się przebrać, panna młoda i my, druhny, zostałyśmy
w naszych stro ach; koło siódme goǳiny, gdy mężczyznom trochę wyszumiało wino,
zaczęto mówić o tańcu. Wnet się też rozpoczął ochoczo. Panna młoda z posłem króla
Jmci bal otworzyła i przez cały czas zawsze w pierwsze tańcowała parze. Z początku by¹⁷⁷modestia (z łac.) — skromność. [przypis edytorski]
¹⁷⁸powolność (daw.) — posłuszeństwo. [przypis edytorski]
¹⁷⁹patyna — właśc. patena, tacka na które kłaǳie się hostię. [przypis edytorski]
¹⁸⁰Hymen (mit. gr.) — bóg zaślubin i małżeństwa. [przypis edytorski]
¹⁸¹wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
¹⁸²puzdro — skrzynka z przegródkami, używana w czasie podróży. [przypis edytorski]
¹⁸³po rzymskich Korwinach pamiątka — fantastyczne pomysły genealogiczne tego roǳa u były nader popularne
w Polsce szlacheckie . [przypis edytorski]
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ły same polskie¹⁸⁴, menuety, kontradanse, ale potem, przy coraz większe ochocie, przy
wznowionych kielichach, wzięto się do mazura i do krakowiaka; kasztelanic Kochanowski
wybornie krakowiaka tańcu e i tak ak zawsze czynić należy, skoro w pierwsze est parze,
śpiewa piosnki w te że chwili złożone; tak wczora tańcu ąc z panną młodą zaśpiewał:
ǲiś nie chciałbym być królem ani wo ewodą,
Tylko se starostą z taką panną młodą.
Po długich tańcach, sute częstac i kapela grać ustała; postawiono stołek na środek
poko u, panna młoda usiadła na nim, my, druhny, otoczywszy ą, zaczęłyśmy włosy e
rozpinać i śpiewać żałośnie snaną piosnkę:
Ach! Basiu, uż cię traciemy itd.
Jmć Dobroǳie ka zd ęła e wianek z głowy, a pani wo ewoǳina Małachowska czepiec koronkowy na to mie sce włożyła. Zdawało mi się, że na żart tak się przebrała, i gdyby
nie to, że nieboga zalewała się łzami, byłabym się śmiała serdecznie; do twarzy ednak Basi
w czepku i wszyscy mówili, że mąż ą bęǳie kochał, o czym ani wątpię, bo któż by takie
białogłowy kochać nie miał? Po oczepinach, dla uczczenia panu ącego domu, obycza em
przez niego wprowaǳonym kazano pannie młode tańcować drabanta¹⁸⁵ z posłem króla
Jmci; potem z upodobaniem do o czystych przechoǳąc zwycza ów, kapela zagrała polskiego, barǳo poważnego. Zacząwszy od pana wo ewody Świǳińskiego, panna młoda
kole no ze wszystkimi obecnymi mężczyznami tańcowała, aż nareszcie przyszła do Jmć
Dobroǳie a; ten przetańcowawszy z nią raz, przyprowaǳił ą do pana starosty i oddał mu
ą nie tylko na ten taniec, ale na całe życie; na tym polonezie skończyła się dla nas, panien,
tego dnia zabawa. Jmć Dobroǳie ka kazała nam pó ść spać; poważne panie wzięły pannę
młodą, żeby ą zaprowaǳić do poko ów dla nie i dla pana młodego przeznaczonych;
tam udały się wszystkie mężatki i poważnie si goście, i ak mi ǳiś powiadano, tam były
eszcze mowy przy oddawaniu panny młode , poǳiękowania w imieniu pana młodego,
kielichy kole ne, co późno w noc trwało.
Wyborniem też spała po tym zmęczeniu; tańcowałam do upadłego, a prawie nic mnie
nogi nie bolą. Tańcowałam ze wszystkimi, na więce ednak z posłem królewica, z kasztelanicem Kochanowskim; wiele rozmawiał ze mną; był w Paryżu i w Lunewilu, dopiero
rok, ak z zagranicy wrócił; spęǳił go przy księciu kurlanǳkim i barǳo wychwala swego pryncypała¹⁸⁶. Jeśli est grzecznie szy ak on, to niech go nie znam. Już się cieszę na
wieczór, a wcześnie trzeba zacząć tańce: w ostatni wtorek do dwunaste tylko tańcować
wolno. Basi, a racze pani starościny (bo tak ą Państwo zwać przykazali), eszczem ǳiś
nie wiǳiała: ǳiwno mi, że e z nami nie ma; oǳieǳiczyłam za to e łóżko, e dwie poduszki, e stolik do roboty, wszystkie prawa starszeństwa: uż mnie teraz wszyscy panną
starościanką zwać będą, a dotąd wołano na mnie: panno Franciszko, a na częście : Franusiu. Jedno choć trochę wynagroǳi drugie.

DNIA  LUTEGO, WE ŚRODĘ
Już Popielec; szkoda! dopiero za rok takie tańce i zabawy będą. Już się goście zaczynaą roz eżdżać, uż poseł króla Jmci wy echał, państwo młoǳi wy adą po utrze, ale my
ich odprowaǳiemy do Sulgostowa. Pan starosta gości żadnych nie prosił, bo w post nie
przysto ą huczne zabawy, sama tylko bęǳie familia; wprosił się ednak i pan kasztelanic
pod pozorem towarzystwa szkolnego, akoż w Lunewilu rok eszcze był razem z panami Świǳińskimi, rok pierwszy swego tam pobytu, a ich ostatni, bo nierównie od nich
młodszy. Barǳo się na przenosiny cieszę, gdyżem ciekawa wsi, pałacu, gospodarstwa
na ukochańsze siostry. Z trudnością mi przychoǳi przyzwycza ać się do zwania ą panią
starościną, ale inacze uż mówić nie wypada, Państwo nawet tak ą na częście zowią.
Barǳo spoważniała po ślubie, daleko eszcze mnie mówi, więce oczy spuszcza i częście
¹⁸⁴polski (daw.) — polonez. [przypis edytorski]
¹⁸⁵drabant — staropolski taniec z przyśpiewkami. [przypis edytorski]
¹⁸⁶pryncypał (daw.) — zwierzchnik. [przypis edytorski]
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się rumieni; zawsze choǳi w kornecie¹⁸⁷, na rogówce, w sukni z ogonem; zda e się, że
e kilka lat przybyło; trochę smutna mi się wyda e, nic ǳiwnego: żal e zapewne z domu roǳicielskiego wy eżdżać i oddać się zupełnie mężczyźnie, którego zna tak mało. To
ednak musi być rzecz przykra. Jeszcze barǳo nieśmiała z panem starostą, raz go tylko
nazwała mon mari¹⁸⁸; on uż mówi o nie : mo a żonka, często do nie się przybliża i więce
uż z nią niźli z Państwem rozmawia. Po utrze eǳiemy do Sulgostowa.

DNIA  MARCA, W SOBOTĘ
Wróciliśmy wczora wieczór z Sulgostowa; barǳo dobrze się zabawiłam, szkoda tylko, że
pani starościna z nami nie wróciła. Już tyǳień minął, ak na zawsze nasz zamek opuściła.
W przeszły piątek, kiedy uż wszyscy goście się roz echali, ona raniuteńko po echała do
paraﬁalnego kościoła naszego, do Lisowa, gǳie est ołtarz św. Barbary, e patronki; tam
zawiesiła pół serca szczerozłotego w dowód, że tu na zawsze połowa e afektów zostanie;
potem pożegnała się z proboszczem, z każdym z dworzan i z dworskich z osobna i każdemu dała suty upominek, czego e prawǳiwie zazdroszczę i na co prawie na więce się
cieszę, ak kiedyś także za mąż pó dę. Poszła potem do swego gospodarstwa; swo e krowy,
kury i gęsi darowała biednemu gospodarzowi z Maleszowe , który niedawno z całą chudobą¹⁸⁹ pogorzał¹⁹⁰, dwie tylko kokoszki śliczne czubate i łabęǳie prosiła, żeby e można
do Sulgostowa odesłać; ptaszki swo e i kwiatki, koło których barǳo starannie choǳiła,
mnie oddała: nareszcie obeszła cały zamek od dołu do góry, ak gdyby z każdym kącikiem
pożegnać się chciała. Jak ą też wszyscy błogosławili! Na dłuże bawiła¹⁹¹ w kaplicy i w naszym panieńskim poko u. Gdyśmy naprędce edli podróżne śniadanie, rzęsiste trzaskanie
z bicza słyszeć się dało, poko owiec oświadczył, że uż wszystko gotowe; pan starosta
szepnął żonie do ucha, że echać trzeba: ona wtedy z wielkim płaczem rzuciła się do nóg
Państwu, ǳięku ąc im za dobroǳie stwa przez lat osiemnaście doświadczane, przeprasza ąc, eśli ich w czym kiedykolwiek obraziła, i świadcząc się przed Bogiem, że niczcgo
sobie nie życzy, tylko tak być szczęśliwą w dalszym życiu, ak dotąd nią była. Pierwszy raz
wiǳiałam Jmć Dobroǳie a płaczącego. O! ak też obo e ą żegnali i chwalili; serce rosło
słucha ąc, a ktokolwiek był przytomny¹⁹², płakał. Wyszliśmy na most, kapitan podnieść
go kazał i nie chciał wypuścić pani młode , póki mu pan starosta nie dał bogatego pierścienia, ako w zakład, że ą tu przywiezie; przez ten czas przypatrywałam się ekwipażom
pana młodego: paradne; edna kareta żółta, trypą¹⁹³ pąsową wybita, na dwie osoby, druga
landara¹⁹⁴ na cztery, kolaska do lekkie podróży i bryczek kilka. Konie śliczne, osobliwie
sześć siwych abłkowitych¹⁹⁵ u żółte karety. W te państwo młoǳi po echali sam na sam
i uwierzyłam, czemu wierzyć nie chciałam; za nimi szły po azdy z aucymerem¹⁹⁶, a my
na ostatku. Pani starościna tak płakała, że słychać było e szlochania, ale bo też wielu
z dworskich, kilku z chłopstwa o parę sta ¹⁹⁷ ą odprowaǳali, błogosławiąc głośno; co
miała pienięǳy, to im eszcze rzuciła i pan starosta sypnął także suto, a pierwe eszcze, od
szafarza do pomywaczki, od marszałka do stróża, każdego obdarzył podarkiem. Gǳiekolwiek stanęliśmy na popasie albo na noclegu, wszystko staraniem pana młodego uż było
gotowe; Żyd wyforowany¹⁹⁸ z karczmy z betami i z bachorami swymi, stoły zastawne,
liberia¹⁹⁹; nareszcie drugiego dnia wieczorem w echaliśmy do Sulgostowa. Już z popasu
pan wo ewoda z księǳem Wo ciechem wy echali na pierwsi, żeby panią starościnę na e
nowosiedlinach przy ąć; na granicy sulgostowskie gromada wie ska z sołtysem na czele

¹⁸⁷kornet — ozdobny czepiec; w okresie opisywanym w książce modna była duża wers a upięta na drutach.
[przypis edytorski]
¹⁸⁸mon mari (. ) — mó mąż. [przypis edytorski]
¹⁸⁹chudoba (daw.) — dobytek, zwł. zwierzęta gospodarskie. [przypis edytorski]
¹⁹⁰pogorzeć (daw.) — spłonąć, paść oﬁarą pożaru. [przypis edytorski]
¹⁹¹bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
¹⁹²przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
¹⁹³trypa — przystrzyżony aksamit. [przypis edytorski]
¹⁹⁴landara — duża i ciężka kareta podróżna. [przypis edytorski]
¹⁹⁵jabłkowity — (o koniu) siwy z ciemnymi plamkami. [przypis edytorski]
¹⁹⁶fraucymer (z niem.) — panny obecne na dworze. [przypis edytorski]
¹⁹⁷staje — daw. miara długości, wynosząca nieco ponad kilometr. [przypis edytorski]
¹⁹⁸wyforować (daw.) — wyrzucić. [przypis edytorski]
¹⁹⁹liberia — tu: służba. [przypis edytorski]
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zatrzymała karetę państwa młodych, oﬁarowano e chleby, a eden ze starych gospodarzy
miał orac ą, po które wszyscy krzyknęli: „Niech ży ą sto lat nowożeńcy!”
Za ich w azdem na ǳieǳiniec kompania huzarów, którą pan starosta na dworze
swoim trzyma, dała ognia z ręczne strzelby; kapitan salutował ich obo e. Przed drzwiami stał pan wo ewoda z synowcem, stał dwór cały i wszyscy radośnie i uprze mie panią
młodą witali. Skorośmy weszli do pałacu, pan starosta przyniósł żonie swo e ogromny
pęk kluczy, odda ąc pod e dozór dom cały. Zaraz naza utrz pani starościna ob ęła rządy
i gospodarstwo i doprawdy ǳiwić się należało, ak e wszystko szło ak z płatka; ale bo też
od małego ǳiecka Jmć Dobroǳie ka, ako na starszą córkę, przyzwyczaiła do wyręczania
siebie. Sulgostów w innym położeniu ak Maleszowa, pałac, nie zamek, ale wesoło i okazale; dwór liczny, stół dobry, dom zasobny, a co na ważnie sza, wszyscy kochane siostrze
przychylni; uż wiǳę, że wkrótce po naszym zamku się odtęschni²⁰⁰. Na adłam się i napiłam w Sulgostowie wielu dobrych rzeczy, a mięǳy innymi kawy. Państwo nie lubią
tego modnego trunku²⁰¹, który się niezbyt dawno w Polsce z awił, i u nas da ą go tylko
wtenczas, kiedy są znakomici goście; ma też być barǳo niezdrowy dla młodych panien,
szczególnie krew i płeć psu e, i a dotąd tylko parę razy akby na żart go skosztowałam.
Ale w Sulgostowie napiłam się e do woli, cała familia pana starosty przepada za tym
trunkiem i na prośby ego i mnie Państwo co ǳień ﬁliżankę wypić pozwalali. Śmiano
się z pani starościny, że nie bęǳie mogła ak owa żona w wierszach nasze poetki, pani
Drużbackie ²⁰², zarzucić mężowi:
Kawy w moim domu nie zna ǳie trzech ziarnek,
Piwa mi z serem każe zagrzać garnek
— i utworzyć sobie z tego punkt do rozwodu. Barǳo nam było smutno powracać.
Rozweselał mnie tylko kasztelanic, który nam konno cały czas towarzyszył; prawǳiwie słusznie szarmanckim go zowią. Pani starościna barǳo płakała żegna ąc się z nami.
W Maleszowe eszczem się nie rozpatrzyła, bośmy wieczór przy echali, a ǳiś raniuteńko
to piszę; uż wiem naprzód, że mi przez akiś czas barǳo smutno bęǳie.

DNIA  MARCA, WE WTOREK
Zupełniem zgadła: barǳo smutno bez na ukochańsze siostry; takie pustki w zamku, ak
gdyby nikogo nie było: zda e się, że z sobą cały dwór nasz, całą wesołość zabrała. I Państwo
barǳo tęschnią; ona, ako na starsza, na więce do nich zbliżoną była, tysiączne im czyniła
przysługi; a, lubo²⁰³ się staram ą zastąpić, przecież ani Jmć Dobroǳie owi tak dobrze
lulki²⁰⁴ nałożyć nie umiem, ani Jmć Dobroǳie ce tak zręcznie dobierać kolorów do hau;
z czasem da Bóg, że się wprawię; nie wiem ednak, czy kiedy wyrównam Basi (bo choć
na ten raz tak ą nazwać muszę). Lubo chcę szczerze, o wielu rzeczach zapominam, a ona
tak o wszystkim pamiętać umiała! Jak ą też mile cały dwór wspomina! Ciągła eszcze
o nie mowa. Już Państwo ǳiś wysyła ą poko owca do Sulgostowa, by się o e zdrowiu
i powoǳeniu dowieǳieć; formalna była lukta²⁰⁵ mięǳy nimi, który ma echać, każdy miał
niezmyśloną ochotę; a Michał Chronowski, który dopiero utro do Opola ma wy eżdżać,
żałował, że uż nie est poko owcem.
Barǳo smutno w maleszowskim zamku. Kasztelanic po echał, a przez te trzy dni
nikt nie był prócz dwóch kwestarzy²⁰⁶ i ednego szlachcica z sąsieǳtwa, który przy echał
prezentować Państwu młodą żonę swo ą, bo był niegdyś na ich dworze. Barǳo do rzeczy, zda e się, człowiek. „Mo e serce — powieǳiał do żony, która z wielkie nieśmiałości
ledwie dwa razy otworzyła usta — eśli będę dobrym mężem i o cem, panu staroście za
to ǳięku i temu oto panu marszałkowi: pierwszy mi strofowań, drugi plag z młodu nie
²⁰⁰odtęschnieć (daw.) — przestać tęsknieć. [przypis edytorski]
²⁰¹trunek — napó . [przypis edytorski]
²⁰²Drużbacka, Elżbieta (–) — poetka czasów saskich; cytowany utwór to satyra przeciw rozwodom
Skargi kilku dam w spólnej kampanii będących, dla jakiej racji z mężami swymi żyć nie chcą. [przypis edytorski]
²⁰³lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
²⁰⁴lulka — fa ka. [przypis edytorski]
²⁰⁵lukta (daw.) — walka. [przypis edytorski]
²⁰⁶kwestarz — zakonnik zbiera ący datki. [przypis edytorski]
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szczęǳił”. Podobała mi się ta szczerość ego; udarowali go Państwo wspaniale. Zresztą²⁰⁷
nikt nie był; cicho, głucho, smutno, ak to zwycza nie po wielkie wesołości i wrzawie;
ednak uż raz uśmiałam się serdecznie. Jmć Dobroǳie ka całą garderobę panieńską pani starościny pannom respektowym i służebnym rozdała; przez czas niebytności nasze
każda z tych datków coś sobie zrobiła: to ubkę²⁰⁸, to kontusik, to fartuch, to salopkę²⁰⁹,
i wszystkie akby namówione wystąpiły w tych stro ach w nieǳielę; gǳie rzucić było
okiem u stołu, wszęǳie był szczątek garderoby Basi: postrzegł to pierwszy Macieńko,
westchnął okropnie, a zapytany odpowieǳiał, że bole e nad tym rozszarpaniem chudoby
śp. Barbary. Wszyscy w śmiech, a z Teklusią na barǳie , aż nas ła ał Jmć Dobroǳie
i przypomniał nam to starodawne przysłowie: Przy stole ak w kościele. Ale akże śmiać
się nie było?

DNIA  MARCA S R., W PIĄTEK
Wczora zdarzyła mi się też nowa i zupełnie niespoǳiewana przygoda, która w tym ǳienniku mie sce za ąć powinna. Gdym ak zazwycza w południe z Madame i z siostrami przyszła na poko e Państwa na obiad, zastałam kasztelanica Kochanowskiego; sto ąc w amuǳe okna z Jmć Dobroǳie em, rozmawiał tak żywo, że nie spostrzegł, kiedyśmy weszły;
nie mogłam dosłyszeć tego, co mówili, ednak obiły się o mo e uszy te ostatnie Jmć Dobroǳie a słowa, które z nie akim wyrzekł przyciskiem: „O ﬁnalne rezoluc i²¹⁰ wnet się
Wmość dowiesz”. I to powieǳiawszy szepnął coś do ucha Jmć Dobroǳie ce; ta kiwnęła
na marszałka, dała mu akiś pota emny rozkaz i niedługo obiad dano. Pan kasztelanic
naprzeciwko mnie usiadł i dopierom się dokładnie przypatrzyła, ak był wystro ony. Frak
aksamitny haowany, kamizelka atłasowa biała, żaboty²¹¹ i mankiety koronkowe, yzura
ak z pudełka; a szastał się, kręcił, rozmawiał, ancuszczyzną i dowcipem saǳił dwa razy
więce niż kiedy: barǳo był piękny i zabawny. Obiad trwał dłuże niż zwykle, na pieczyste
czekaliśmy chwilę i zważałam, że wtedy pan kasztelanic, lubo prawie nieustannie gadał
i śmiał się, przecież mienił się ak cudowny obraz; nareszcie drzwi od sieni się otworzyły, weszli pacholiki z pieczystym, a mó kasztelanic zbladł ak chusta: spo rzałam na
półmiski, obaczyłam gęś z czarnym sosem²¹² i domyśliłam się wszystkiego. Nie śmiałam
podnieść oczów, ǳiwne myśli cisnęły mi się razem do głowy; przypomniały mi się owe
piękne krakowiaki, zręczne mazury i menuety, wyborne sieǳenie na koniu, gładka mowa ancuska, śliczne komplimenta, wesele pani starościny i akiś żal serce mi ścisnął; nie
miałam odwagi wziąść z półmiska, Państwo nawet go się nie tchnęli i gdyby nie szary koniec, byłyby oba zeszły całe; ale Macieńko pierwszy napoczął, a za ego przykładem poszli
inni; taki nic dobrego, że wziąwszy udko gęsi, na głos powieǳiał: „Twardyć to wprawǳie
kawałek, ale i to się strawi”. Wieki całe sieǳieliśmy u stołu, mnie się przyna mnie tak
zdawało, bo mnie i ciekawość dręczyła niepomału.
Nareszcie Jmć Dobroǳie dał znak wstania; powstaliśmy i gdy każdy był za ęty ǳiękowaniem Panu Bogu, wiǳiałam, ak kasztelanic chyłkiem wymknął się z sali: uż więce
nie wrócił, a gdy się dworzanie i dworscy rozeszli, Państwo mnie odwołali od mo e roboty i Jmć Dobroǳie tak do mnie mówił: „Mościa panno! Pan Kochanowski, kasztelanic
radomski, oświadczył się ǳiś o two ą rękę; lubo²¹³ ród ego est dawny i znakomity, maątek uczciwy i dosyć stosowny, nie zdała się ta partia ani mnie, ani Jmć Dobroǳie ce:
naprzód — pan kasztelanic barǳo młody, sam z siebie nic nie znaczy, śp. o ca swego
tylko tytułem się szczyci i nie odebrał eszcze żadne gruntowne łaski z szafunku dworu;
po wtóre, nie wziął się, ak przynależy, do rzeczy, nie użył ani swatów, ani ǳiewosłębów,
sam ǳiś oświadczył się akby z kopyta, żądał natychmiast rezoluc i ﬁnalne . Otrzymał też
przyzwoitą. Ani wątpimy, że i Waćpanna, Franulku, tegoż zdania esteś”. To powieǳiawszy, nie czeka ąc odpowieǳi mo e , kazał mi wrócić do roboty.
²⁰⁷zresztą — tu: poza tym. [przypis edytorski]
²⁰⁸jubka — roǳa damskiego kaana. [przypis edytorski]
²⁰⁹salopka — wierzchnie okrycie damskie. [przypis edytorski]
²¹⁰ﬁnalna rezolucja (z łac.) — ostateczne postanowienie. [przypis edytorski]
²¹¹żabot — dekorac a ze zmarszczone tkaniny a. koronki, umieszczana z przodu koszuli bądź sukni. [przypis
edytorski]
²¹²gęś z czarnym sosem — gęś w sosie śliwkowym podana konkurentowi oznaczała odrzucenie oświadczyn;
kiedy inǳie taki sygnał stanowiła zupa, tzw. czarna polewka. [przypis edytorski]
²¹³lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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Zapewne, zastanowiwszy się, i z obowiązku, i z przekonania sposób myślenia Państwa
ǳielę; ale ponieważ tu wszystko szczerze pisać się obowiązałam, wyznam, że wcale nie
dlatego, że młody ani też że się wziąść do rzeczy nie umiał, ale na więce dlatego, iż nie ma
sam z siebie znaczenia; ak Macieńko powiada: to „nic”, na którym kończy się „kasztelanic”, niewiele blasku przynosi: mnie by się przyna mnie zupełnego kasztelana chciało.
Wreszcie, Bóg wiǳi, że eszcze ochoty nie mam iść za mąż; tak mi dobrze w roǳicielskim domu. Kilka dni po powrocie z Sulgostowa smutno mi było, ale teraz uż wracam
do dawne wesołości, gram nierównie większą rolę ak dawnie ; kiedy gości nie ma, mnie
czwarte u stołu półmiski poda ą, a teraz z Państwem wszęǳie eźǳić będę; szkoda by
tego wszystkiego porzucić; a potem, zamężcie kończy zupełnie zawód białogłowy; skoro
pó ǳie za mąż, użci klamka zapada i po wszystkim; wie, czym bęǳie, gǳie bęǳie do
śmierci; a zaś w myśli mo e bu ać lubię i na wołowe skórze by nie spisał tego, co mi
czasem przy krosnach lub przy siatce po głowie się uwĳa. Jmć Dobroǳie ka wprawǳie
barǳo często powtarza: „Pannie dobrze edukowane i uroǳone nie przystoi zabawiać
myśli mężem”. Ja też doprawdy, że nie o mężu myślę, tylko tak o różnych andronach,
a cokolwiek mi się zdarzy czytać, wszystko to mimowolnie zaraz do siebie stosu ę. ǲielę
los wszystkich księżniczek, heroin z ǳieł pani de Beaumont, panny de Scudéri²¹⁴, pani
de La Fayette²¹⁵ i często mi się wyda e, żem na takie same przeznaczona awantury. Teraz, kiedy uż Basia za mąż poszła, większą mam ku temu łatwość; ona te bu ania zawsze
we mnie ganiła i niewiele romansów czytać dawała; lecz dla odwetowania straty czasu
w ciągu e wyprawy sama Madame wiele mi czytać każe, a im więce czytam, tym więce
myśli mo e rozkołysane. Basia zawsze zupełnie odmienne od mego miała ułożenie: ona
mi się nieraz przysięgała, iż nigdy o przyszłości, o mężu nie myśli, chyba przy pacierzu; bo
trzeba wieǳieć, że z rozkazu Jmć Dobroǳie ki każda z nas, gdy szesnasty rok zaczyna, do
prośby o rozum dobry, zdrowie dobre, przy aźń luǳką dokłada: „i męża dobrego”. Basia
zwała rzeczą barǳo słuszną prośbę do Boga o to, żeby był dobry ten, który nam kiedyś
o ca i matkę ma zastąpić, z kim żyć trzeba do śmierci, kogo słuchać i kochać należy; ale
nigdy w życiu nie postało e w głowie, gǳie go pozna, ak i kiedy, czy e się zdarzą akie
szczególne przygody, czy nie. Mówiła zawsze: „Jak się traﬁ, dosyć bęǳie czasu”. Barǳo
dobrze na tym wyszła; takiego słusznego²¹⁶ dostała człowieka; pisała do Państwa, że skoro
się odtęschni od ich domu, nie bęǳie nad nią szczęśliwsze białogłowy: widać, że coraz
barǳie kocha pana starostę i że zupełnie z losu swo ego kontenta²¹⁷. Kto wie? może bym
a takim losem zaspoko oną nie była?… Co bądź, to bądź, barǳo dobrze Państwo zrobili,
że odmówili kasztelanicowi; żal mi trochę nieboraka, iż taki wstyd poniósł, ale naǳie a
w Bogu, sprawǳą się słowa Macieńka: i on strawi ten przykry kawałek.

DNIA  MARCA, W NIEǱIELĘ
Jużeśmy wczora do wieczerzy siadać mieli, kiedy nas za echali arcyprzy emni i zupełnie
niespoǳiewani goście: księżna wo ewoǳina lubelska z mężem, ciotka mo a. Dla ważnych
spraw i obowiązków, a na więce dla obecności królewica, nie mogąc być na weselu p.
starościny, gdy on do Kurlandii wy echał, z echali tu umyślnie, chcąc sobie to nagroǳić
i państwu powinszować wydania córki za mąż szczęśliwie. Przy azdem tych znakomitych
gości znowu się nasz zamek ożywił; Jmć Dobroǳie nie posiada się z radości i prawǳiwie
mie sca księżnie znaleźć nie umie: rad by e nieba przychylił, tak ą uwielbia i poważa.
Księstwo wo ewodowie uż pięć lat w Maleszowe nie byli, a przez ten czas z ǳiecka
na pannę wyrosłam, dosyć się też nade mną wyǳiwić nie mogli; wstyd mi wyznać, ale
mnie tak z urody chwalili, żem nie wieǳiała, gǳie się poǳieć. Barǳo są przy emne te
pochwały, ale kiedy e człowiek akby przypadkiem usłyszy; wręcz powieǳiane — niemal
przykre; i mile mi teraz wspominać e sobie, ak by to wczora ich słuchać. Książę wo ewoda powieǳiał bez żartu, że gdybym się pokazała w Warszawie, zgasłaby i starościanka
Weslówna, i kra czyna Potocka, i księżna Sapieżyna, żona kanclerza, które za pierwsze
²¹⁴Scudéry, Madeleine de (–) — autorka popularnych w czasach Ludwika XIV powieści sentymentalnych, przedstawia ących nierealne przygody i uczucia kochanków. [przypis edytorski]
²¹⁵La Fayette, Marie Madeleine de (–) — powieściopisarka, które bohaterki oǳnacza ą się dużą dozą
prawdy psychologiczne . [przypis edytorski]
²¹⁶słuszny — godny, zacny. [przypis edytorski]
²¹⁷kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]

     ǲiennik Franciszki Krasińskiej



piękności uchoǳą; księżna zaś uznała, że mi tylko nie dosta e²¹⁸ lepszego trzymania się,
ułożenia, poloru. Jak ży ę, tylum pochlebnych nie słyszała rzeczy i wcalem sobie nie wystawiała²¹⁹, żebym tak dalece piękną była. Wiǳiałam, ak na te pochwały rosło z radości
serce Jmć Dobroǳie a, ale co Jmć Dobroǳie ka, to mnie kazała przywołać ǳiś rano do
siebie i mocno napominała, żebym tym słówkom zupełne nie dawała wiary, zowiąc e
dworszczyzną²²⁰.
Coś mi się wszystko²²¹ wyda e, że są na mnie akieś pro ekta. O, ak bym e też
wieǳieć rada! Niespoko ności mnie aż biorą i prawǳiwie, że te nocy dobrze spać nie
mogłam, takie mi się ǳiwy snuły. Ale bo co też księstwo napowiadali rzeczy ciekawych,
zabawnych; Państwo chcieli, żebym ak zwykle o ǳiesiąte z Madame i z siostrami na górę spać poszła, ale książę wo ewoda uprosił, żem do końca wieczora sieǳiała. Jakie to były
w Warszawie uczty, bale z powodu inwestytury królewica; nie pamięta ą od dawna tak
świetnych zapust: w ostatki we wszystkich kolegiach grano tra edie i komedie i taki est
powszechny do królewica zapał, że wszęǳie były do niego przystosowania. Tak w ostatni
ponieǳiałek (właśnie w ǳień wesela Basi) u księży ezuitów grano Trajedię Antygona,
w które Demetriusz, rycerz wielki, o ca swego od nieprzy aciół obrania i państwo mu
przywraca; na końcu więc takie do królewica powieǳiano wiersze:
Nie u samych synowie wierni byli Greków,
Są Demetry uszowie i u nas tych wieków.
Ty nam, Wielki Karolu, ten przykład wskrzesiłeś,
Gdy lepszego niż Greczyn o ca krzywd broniłeś;
Bądźże O cem O czyzny te , królu nad nami:
Wszyscy za Ciebie bęǳiem Demetry uszami.
Już więc królewic głośnych ma stronników, mnie coś do ucha szepce, że on królem polskim bęǳie; słuchałam z wielkim upodobaniem pochwał, które mu dawał książę
wo ewoda: to mó bohater i on wy ǳie na wielkiego człowieka. Ale cóż? kiedy to u nas
o zgodę tak trudno; po kilku drobnych rzeczach dostrzegłam, że księżna wo ewoǳina nie
est tego zdania, innego króla życzy Rzeczypospolicie, nie królewica ani Poniatowskiego,
zda e mi się, że akiegoś trzeciego ma na oku. Czy e też widoki i życzenia Bóg spełni?
Prawǳiwie rzecz ciekawa.

DNIA  MARCA, WE WTOREK
Wy echali księstwo przed pół goǳiny; aszcze wczora wy eżdżać chcieli, ale Jmć Dobroǳie koła z ich powozów pozde mować kazał i przekonał, że w ponieǳiałek puszczać się
w podróż niebezpieczno, bo to est ǳień feralny²²². Do końca barǳo na mnie byli łaskawi,
szczególnie książę wo ewoda. Tyle Państwu głowę kłócili, że kto wie, czy dla dokończenia edukac i nie oddaǳą mnie na pens ą²²³ do Warszawy. Od niedawnego czasu nie aka
panna Strumle, cuǳoziemka, którą lubo panną, wszyscy Madame zowią, założyła pens ą
panien, bo dotąd po klasztorach tylko się chowały; ta e pens a w wielkie est renomie.
Z na pierwszych domów córki nabywa ą tam talentów i poloru; niepospolite subiekta²²⁴
stamtąd wychoǳą, i dla młode panny być czas akiś u Madame Strumle taka zaleta, ak
dla kawalera być w Lunewilu. Do nie książę wo ewoda choć na rok oddać mnie raǳi,
tam mam nabrać tego wszystkiego, co mi nie dosta e. Państwo woleliby do sakramentek,
w klasztorze zawsze przyzwoicie ; nie wiem zatem, na czym się skończy, wiem tylko, żem
akoś niespoko na: nie tyle uważam tego, co czytam, robota nie tak dobrze mi iǳie ak
dawnie ; więce myślę o tym, co bęǳie, ak o tym, co est: tak estem, ak gdyby mnie
się co ǳiwnego stać miało. Nie trzymałam tak dobrze o sobie przed pobytem księstwa,
a daleko z swo e osoby kontentnie sza byłam. Doprawdy, że sama siebie nie rozumiem.
²¹⁸nie dostawać (daw.) — brakować. [przypis edytorski]
²¹⁹wystawiać (daw.) — wyobrażać. [przypis edytorski]
²²⁰dworszczyzna — tu: ałowa grzeczność, puste komplementy. [przypis edytorski]
²²¹wszystko (daw.) — ciągle. [przypis edytorski]
²²²feralny — przynoszący pecha. [przypis edytorski]
²²³pensja — prywatna szkoła żeńska, zwykle z internatem. [przypis edytorski]
²²⁴subiekt (daw., z łac.) — tu: osoba, ednostka. [przypis edytorski]
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DNIA  MARCA, W NIEǱIELĘ
A! Bogu ǳięki! po utrze eǳiemy do Warszawy; koniecznie musiałam potrzebować tego
wy azdu, bo od czasu, ak postanowiony, zupełnie estem spoko na. Nie wiem eszcze,
gǳie oddaną będę, ałe rzecz pewna, że do Maleszowe nie tak prędko wrócę, bo Jmć
Dobroǳie ka całą mo ę garderobę zabrać kazała i z e sukien dwie dla mnie przerobiono. Państwo niespoǳianie powołani zostali do Warszawy dla interesów sukces i po śp.
Błaże u Krasińskim, stry ecznym naszym, który zszedł bezǳietnie i znaczny ma ątek zostawił. Takam szczęśliwa, że adę, może też dlatego, że zboczemy do Sulgostowa. Pani
starościna właśnie wróciła z barǳo miłe podróży; obwoził ą pan starosta po krewnych,
sąsiadach, przy aciołach swoich; wszęǳie e raǳi byli: teraz uż ciągle w domu sieǳieć
bęǳie i barǳo się z tego cieszy; na wyborną gospodynię się zanosi. Pan wo ewoda Świǳiński z takim o nie uniesieniem pisał, z taką wǳięcznością, że się aż Państwo rozpłakali
nad ego listem, a to edynie z radości. Miło, kiedy roǳice nad ǳieckiem łzy radości le ą.
Basia do innych łez nigdy Państwu powodem nie była, chyba wtedy, ak stąd wy eżdżała.
Barǳo się cieszę, że ą zobaczę.

DNIA  KWIETNIA, W NIEǱIELĘ, Z WARSZAWY
Sama temu wierzyć nie śmiem: uż od wczora bawię²²⁵ na owe sławne pens i u Madame Strumle; księstwo wo ewodowie tak dobrze wszystko ułatwili, żem od razu wstęp
znalazła, a na słowo księżne Jmć Dobroǳie sakramentek odstąpił. Radość mo a niewypowieǳiana, bom sobie tego gorąco pota emnie życzyła. Jadąc do Warszawy, byliśmy
w Sulgostowie; pani starościna wesoła, szczęśliwa, ak też była Państwu rada! Powieǳiała mi, że kto tego nie doznał, wystawić sobie nie może, co to est za szczęście roǳiców
w własnym domu przy mować. Wszystkie potrawy, wszystkie trunki i przysmaki, które
Państwo lubią, wszystkie były na stole przez te trzy dni; nie zapomniała o niczym, co by
im przy emność zrobić mogło, a na wyścigi z panem starostą usługiwała im i dogaǳała.
Słyszałam, ak Jmć Dobroǳie ka mówiła do niego, że Basia eszcze lepsza od tego czasu,
ak za mąż poszła. „Nie lepsza — odpowieǳiał — uż ą taką z rąk Państwa Dobroǳie stwa dostałem, ale ma teraz większe pole okazania przymiotów swoich, a aką est przez
te parę dni dla roǳiców, taką dla mnie co ǳień. Widać też, że ą serdecznie kocha i ona
barǳo się do niego przywiązała. Mówiła mi, że męża to żona uważa ak o ca, ak przy aciela, że to est związek tak ścisły, iż barǳo po mu e, że tylko śmierć edna rozerwać go
może; i co ǳiwnego, powiadała mi eszcze, że co ǳień est szczęśliwsza i że woli daleko
dnie teraźnie sze ak dnie wesela. Już się zupełnie rozgospodarowała i barǳo dobrze umie
domem zarząǳać, gości przy mować. Panny i ǳiewczęta, które z Maleszowe pobrała,
mówią, że im wybornie w Sulgostowie. Państwu nie chciało się wy eżdżać; a wyznam
szczerze, że mi było do Warszawy pilno, i byłam temu rada, gdy ich listy do wy azdu
przymusiły. Miałam się do czego śpieszyć, tu prawǳiwie ukształcę się, wydoskonalę, a a
dosyć mam ochotę zostać niepospolitą białogłową. Chcąc się do tego przysposabiać, wzięłam się szczerze do nauki i zawiesza ąc na czas wszystkie myśli, bu ania, całą przyszłość,
chcę za ąć się edynie tym, co est, nie tracić na próżno ani chwili. Wczora, ako w ǳień,
w który tu oddaną zostałam, Jmć Dobroǳie ka zawiezła mnie do kościoła; spowiadałam
się i komunikowałam²²⁶ z e rozkazu na tę intenc ą, żeby nauki i światło, których mam tu
nabrać, na dobre, nie na złe mi wyszły. Usłuchałam, lubo tego nie po mu ę, ak by inacze
stać się mogło? Skoro się rozpatrzę na tych nowosiedlinach, opiszę wszystko — dotąd
estem odurzona. Przywykła wiǳieć zawsze zna ome twarze, wyǳiwić się nie mogę, iż
tu nie znam nikogo.

DNIA  KWIETNIA, W PIĄTEK
Już zupełnie się rozpatrzyłam i nieco oswoiłam z nową sieǳibą mo ą. Madame Strumle barǳo mi się podoba, do rzeczy białogłowa i ǳiwnie na mnie łaskawa. Nie tak tu
dworno, wspaniale, huczno, ak w maleszowskim zamku, ale uczciwie i dosyć wesoło;
mnie sama nowość bawi; na przykład: nie ma ani pacholików, ani ha duków, tylko i do
stołu, i wszęǳie same usługu ą kobiety. Jest nas panien kilkanaście, wszystkie z na pierwszych domów i młoǳiuteńkie. Barǳo tu często wspomina ą siostrę pana starosty,
²²⁵bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
²²⁶komunikować się — przy mować komunię. [przypis edytorski]
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Roǳina, Łzy, Radość

pannę Mariannę, ǳisie szą kasztelanową połaniecką; była na te pens i przez parę lat
i w sercu Madame i towarzyszek swoich słodką i niewytartą pamięć zostawiła. Ma to
być dobra, rozsądna, wesoła, ze wszech miar przy emna i nieoszacowana osoba; barǳo
dobrze nauki przy ęła. Państwo, przypatrzywszy się te pens i, zupełnie zaspoko eni zostali; uż w klasztorze nie może być panna lepie strzeżona. Madame nosi w kieszeni klucz
od drzwi wchodowych²²⁷, nikt bez e wieǳy ani wy ść, ani wnĳść²²⁸ nie może; gdyby
nie kilku starych metrów²²⁹, można by zapomnieć, ak mężczyźni wygląda ą: krewnym
żadnym płci męskie bywać nie wolno. Metr od tańca chciał uż przy mnie, żeby panowie Potoccy, w kolegium ezuitów będący, mogli tu bywać i z siostrami swymi razem
kontradansów się uczyć: Madame Strumle ani słyszeć o tym chciała. „Ci panicze nie są
braćmi wszystkich pens onarek moich, tylko dwóch — powieǳiała — a zatem przystępu
do mego domu pozwolić im nie mogę”.
Mam metra od ancuskiego i od niemieckiego ęzyka, od tańca, od rysunku, od
hau i od muzyki, śliczny tu est klawicymbał, nie taki szpinet²³⁰ ak w Maleszowe ,
ma aż półszóste ²³¹ oktawy, a tony  razy odmieniać można. Kilka est panien, które uż
polskiego tańca wcale²³² nieźle zagrać potraﬁą, i to nie z palców, ale z nut, a co na większa,
ręce na krzyż. Metr mi obiecu e, że na dale za pół roku do dę i a do te doskonałości;
miałam też i z domu akie takie początki. Rysu ę dotąd same wzorki i dosyć zręcznie mi to
iǳie, ale nim dokończę edukac i, muszę koniecznie tyle się nauczyć, żeby zrobić farbami
suche drzewo, na gałęzi zawieszony wieniec z kwiatów, a w środku cya²³³ Państwa,
i oﬁarować im to ǳieło w nagrodę poniesionych kosztów, bo zapewne dosyć znaczne będą.
Księżniczka Sapieżanka, tu od roku będąca, robi właśnie takąż malaturę²³⁴ dla roǳiców
i mnie aż zazdrość bierze, ile razy spo rzę na tę e robotę. Jak by dobrze się wydawała
w bawialne sali w naszym zamku, pod tym wielkim mego ukochanego biskupa obrazem.
Metr od tańca prócz menuetów i kontradansa uczy nas choǳenia, kłaniania się; a
dotąd na eden tylko manier²³⁵ się kłaniam, a to ich est kilka: inacze królowi, inacze królewicom i innym panom i paniom; o ukłon królewicowski na pierwe prosiłam
i na lepie go umiem; może też choć raz księciu kurlanǳkiemu się ukłonię. Nieustannie
za ęta, chciwa nauki, czas mi prędko i dosyć mile schoǳi. Jmć Dobroǳie ka uż raz mnie
odwieǳiła, barǳo zakłopotana sprawami. Wyznam szczerze, że pierwszych dni ǳiwno
mi tu było; te ciągłe przestrzegania pokuty, ten krzyż żelazny, w który mnie ubrano,
żebym się prosto trzymała; ta machina, w które po goǳinie stać potrzeba, żeby się nogi
prostowały (choć mo e, zda e mi się, że dosyć są proste): wszystko to nie szło mi w smak.
Na weselu pani starościny i po e od eźǳie zupełnie na słuszną pannę wyszłam; oświadczenie kasztelanka Kochanowskiego, pochwały i szeptania księcia wo ewody, wszystko
gǳieś daleko myśl zawiodły; użem sąǳiła, że estem czymsiś, aż tu nagle zǳiecinniałam: Madame Strumle nawet z pacierza prośbę o dobrego męża wyrzucać kazała, a na
to mie sce naukę dobrą włożyła. I tu prawǳiwie o czym innym, ak o nauce, myśleć
niepodobna.

DNIA  KWIETNIA, W NIEǱIELĘ
Już trzeci tyǳień pobytu mego na pens i się kończy, a a ani słowa w tym ǳienniku
nie napisałam; bo dni zupełnie ednakowe prędko schoǳą, ale mało rzeczy do opisu
poda ą: oto i w te chwili dumam nad tym, co napiszę. Państwo niedługo wy adą. Księżna
wo ewoǳina raczyła mnie odwieǳić i uważała, że się lepie trzymam; metrowie ze mnie
kontenci, Madame barǳo łaskawa, panny przychylne i grzeczne: zresztą nic a nic nie
wiem. Zda e mi się niepodobną rzeczą, żebym a w Warszawie była, bo z publicznych rzeczy
nierównie mnie wiem i znakomitych luǳi nierównie mnie wiǳę ak w Maleszowe .

²²⁷drzwi wchodowe — ǳiś: drzwi we ściowe. [przypis edytorski]
²²⁸wnĳść — ǳiś popr.: we ść. [przypis edytorski]
²²⁹metr — z . maître: mistrz, nauczyciel. [przypis edytorski]
²³⁰szpinet — dawny instrument muzyczny, odmiana klawesynu. [przypis edytorski]
²³¹półszósta (daw.) — pięć i pół. [przypis edytorski]
²³²wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
²³³cyfra — tu: monogram. [przypis edytorski]
²³⁴malatura (daw.) — obraz, malunek. [przypis edytorski]
²³⁵manier (z .) — sposób. [przypis edytorski]
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Królestwa oko mo e nie u rzało. Księcia kurlanǳkiego wcale nie ma i nie tak prędko
powróci.

DNIA  CZERWCA, W NIEǱIELĘ
Gdybym zawsze na pens i zostać miała, wnet by ustał mó ǳiennik, a szkoda, że nie mam
co w nim pisać, bo może zupełnie po polsku zapomnę. Prócz listów do Państwa, którzy uż wy echali, gdyż urząǳenie te sukces i nie tak prędko się ułatwi, prócz rozmowy
z garderobianką mo ą i tego ǳiennika nigǳie o czyste mowy nie używam: wszęǳie i zawsze po ancusku. W naukach znaczne postępy czynię, a co mnie mocno cieszy, księżna
wo ewoǳina, która mnie przez miesiąc cały nie wiǳiała, zapewnia, żem znacznie urosła
i że uż barǳo dobrze się trzymam; prawda, żem teraz ze wszystkich panien tu będących
na wyższa, a mo a przepaska trzech ćwierci nie trzyma²³⁶. Teraz, kiedy tak pięknie i zielono na świecie, czasem nie wieǳieć skąd akaś tęsknota mnie napada; chciałabym być
ptaszkiem, wylecieć daleko i znowu do mo e klatki powrócić; ale nic z tego: trzeba sieǳieć, a eszcze na akie ulicy! — na Bednarskie , podobno z całe Warszawy na brzydsze .
Na przyszły rok, da Bóg doczekać, bęǳie inacze .

DNIA  LIPCA, PIĄTEK
Przy zatrudnieniu, choć bez zabaw i nowin, dnie, ak wiǳę, barǳo prędko mĳa ą; ǳiś
za głowę się wzięłam, kiedy po tak długim milczeniu, chcąc coś [nie]coś napisać w tym
ǳienniku, szukałam w kalendarzu, aki ǳień mamy, i dowieǳiałam się, że uż siedem
nieǳiel, ak się go ani tknęłam; ǳisie szy ǳień ednak pamiętnym mi bęǳie: ǳiś, ak
ży ę na tym świecie, pierwszy list do siebie pisany odebrałam. Nieoszacowana pani starościna zrobiła mi tę przy emność i na kopercie napisała mó adres. Już więc na poczcie
wieǳą, że est w Warszawie Mademoiselle la Comtesse²³⁷ Françoise Krasińska; skakałam
z radości, ten list odebrawszy: schowam go wraz z kopertą na wieczną pamiątkę. Pani starościna zdrowa, szczęśliwa i taka łaskawa, że z intrat²³⁸ ogrodowych, które e pan starosta
do rozrząǳenia oddał, przysyłała mi cztery dukaty w złocie, żebym z nimi zrobiła, co mi
się podoba. Pierwsze to pieniąǳe, których panią estem, i te niemało mnie ucieszyły. Co
też na nich miałam pro ektów! Zdawało mi się, że całą Warszawę zakupię! Dla siebie nic
nie potrzebu ę, bo z łaski Państwa mam wszystko, ale chciałam każde pannie zostawić
upominek i dać każde po pierścionku złotym. Madame mnie zmartwiła mówiąc, iż by
ledwie dla czterech wystarczyło; chciałam potem kupić dla Madame Strumle salopkę
blondynową, alem się dowieǳiała, że taka kilkaǳiesiąt dukatów kosztu e; nareszcie po
długich wahaniach tak się namyśliłam: dukata poślę do fary do Pana Jezusa na mszą,
żeby Państwa interesa dobry obrót wzięły i pani starościna zawsze tak szczęśliwą była ak
teraz; dukata zmienię na tyn²³⁹ i rozdam mięǳy służebne tego domu, a za dwa dukaty
w nieǳielę małą ucztę wyprawię: bęǳie kawa, które tu nigdy nie pĳamy, będą ciasta,
owoce; uż Madame Strumle zezwoliła na ten użytek pienięǳy. Niech Bóg da zdrowie
kochane pani starościnie, że mi taką przy emność sprawiła, bo ak mnie się zda e, większe nie ma nad częstowanie i obdarzanie drugich; eśli sobie życzę dostać męża eszcze
bogatszego od siebie, na więce dlatego, żebym pieniąǳe i podarki suto rozdawać mogła.
Mo a edukac a znacznym postępu e krokiem, uż kilka kontradansów i menuetów
gram z nut, a wkrótce zacznę się uczyć na modnie szego teraz polskiego tańca, niepięknie,
bo „Stu diabłów”, zwanego; ale sześć razy wypada w nim rękoma na krzyż grać. Na dale
za miesiąc suche drzewo z wieńcem bęǳie w robocie; hau ę też na kanwie strzelca z fuz ą
i z chartem na smyczy; czytam wiele, piszę pod dyktac ą, przepisu ę, po ancusku głaǳie
mówię niśli po polsku i w tym dowoǳę, że niedługo do dobrego tonu należeć będę mogła.
O taniec ani się pytać, nie wiem, czy mi metr nie pochlebia, ale mówi zawsze, iż w całe
Warszawie nie ma takie ak a tancerki. U księstwa bywam czasem, ale rano, kiedy nikogo
nie ma; zawsze tam wiele miłych nasłucham się rzeczy, osobliwie²⁴⁰ od księcia, który uż
²³⁶moja przepaska trzech ćwierci nie trzyma — sens: estem wąska w pasie. [przypis edytorski]
²³⁷Mademoiselle la Comtesse (. ) — panna hrabianka. [przypis edytorski]
²³⁸intrata (z łac.) — dochód. [przypis edytorski]
²³⁹tynf — drobna moneta polska, bita w latach –, nazywana od Andrze a Tymfa, zarządcy mennic
koronnych za czasów Jana Kazimierza. [przypis edytorski]
²⁴⁰osobliwie (daw.) — szczególnie. [przypis edytorski]
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Pieniąǳ, Dar

by miał ochotę, żeby mnie odebrano z pens i, ale księżna i Państwo zimy chcą czekać.
Dopiero koniec lipca, to barǳo daleko. Czy też ta zima przy ǳie kiedy?

DNIA  GRUDNIA, WE WTOREK
Przyszła nie tylko zima, ale i chwila opuszczenia pens i; przyszedł ten moment pożądany, w którym inne zupełnie rozpocznę życie. ǲiennik mó nawet zrobi się obﬁtszym,
zabawnie szym, i także na to niezmiernie się cieszę. Nie wrócę do maleszowskiego zamku, aż Bóg wie kiedy; księstwo tak łaskawi, iż żądali koniecznie i otrzymali od Państwa
pozwolenie zatrzymania mnie przez tę zimę u siebie i wprowaǳenia w wielki świat. Poutrze uż kończę pens ę i osiądę na dobre u księstwa. Żal mi trochę porzucać Madame
Strumle i panny, z którymi się zaprzy aźniłam, ale wyznam szczerze, że radość wydobycia
się z te klatki, poznania tego świata, o którym uż tak dawno słyszę i myślę, zupełnie żal
przemaga²⁴¹. Wnet zobaczę króla, królewiców, będę u dworu; księcia kurlanǳkiego co
ǳień się spoǳiewa ą, i ego poznam. Ach! akże od tych dni kilku, co wiem, że uż rzucę
pens ą, czas pomału iǳie.

DNIA  GRUDNIA, WE SOBOTĘ
ǲisie szy ǳień na zawsze dla mnie pamiętny: z rana przy echała sama księżna wo ewoǳina i wzięła mnie; przy nie żegnałam się z pannami, z Madame Strumle i pomimo
tego, żem te chwili od tak dawna żądała, od łez wstrzymać się nie mogłam. Po droǳe
wstąpiliśmy do kościoła, ale nie byłam zdolną modlić się dobrze, bo myśli ǳiwnie były rozbu ane. Jużem usadowiona; księstwo mieszka ą w swoim pałacu na Krakowskim
Przedmieściu²⁴², prawie naprzeciwko pałacu księcia wo ewody ruskiego; niezbyt wielki,
ale wcale piękny; z drugie strony ma widok na Wisłę i maleńki ogród. Ja mieszkam
w ładnym poko u, który w lecie osobliwie ǳiwnie musi być przy emny, bo z gankiem
i z wy ściem do ogródka; z edne strony mam komunikac ą z księżną, z drugie z służebną mo ą. Już był krawiec, brał mi miarę i ǳiwił się nad szczupłością i giętkością stanu
mego; zrobił mi sukien par kilka, nie wiem, akie będą, bo księżna sama wszystko dysponu e, a takie uszanowanie (boda czy nie strach) we mnie wzbuǳa, że spytać e się o nic
nie śmiem. Książę, choć mężczyzna, daleko mi mnie imponu e, bo też barǳo łagodnego charakteru i wielce przy emny; żal mi, że go teraz w Warszawie nie ma: po echał do
Białegostoku naprzeciw księcia kurlanǳkiego, w tych dniach oba wrócić ma ą: w wysokich est łaskach u królewica. Jutro mamy echać na wizyty, księżna mnie obwiezie
po znacznie szych domach, gdyż tak się zawsze czyni, kiedy kto chce być znanym i na
kompanie²⁴³ proszonym. Trochę się lękam tych wizyt, a oraz²⁴⁴ i cieszę się na nie; będą
mi się przypatrywać, ale i a też wiele rzeczy i osób zobaczę: początek każde rzeczy est
przykry.

DNIA  GRUDNIA, W NIEǱIELĘ
Trzy dobre nowiny mam do zapisania: królewic Karol wczora o goǳinie pierwsze z południa przy echał, z nim książę wo ewoda, który mnie ak siostrę w domu swoim witał, i uż
po wizytach; oddaliśmy ich kilkanaście. Nie wiem, czy potraﬁę wszystkie domy wyliczyć,
zwłaszcza że były takie, gǳie nas nie przy ęto, ak to u posła ancuskiego i hiszpańskiego, którzy tu są z żonami, u prymasa i u wielu innych; tam księżna zostawiać kazała
karteczki ze swoim tytułem i nazwiskiem. Naprzód byliśmy u pani Humieckie , miecznikowe koronne , ako u wu enki²⁴⁵ mo e , potem u księżne strażnikowe Lubomirskie ,
bratowe księstwa; ta ako młoda, przysto na i księżniczka Czartoryska z domu, re mięǳy młodymi paniami woǳi i niezmiernie ancuszczyznę lubi. Barǳo mi się przyda e
mo a umie ętność w ancuskie mowie, które uż dobre początki wywiezłam z Maleszowe , a wydoskonaliłam na pens i. Tu, im dom znakomitszy, im gospodyni młodsza,
tym więce po ancusku mówią, a ak mężczyźni poważni łaciną strzępią mowę swo ę,
tak młoǳież ancuszczyzną. Wolę ten zwycza , bo rozumiem, co mówią.
²⁴¹przemóc (daw.) — pokonać. [przypis edytorski]
²⁴²w swoim pałacu na Krakowskim Przedmieściu — pałac Tarnowskich. [przypis edytorski]
²⁴³kompania — tu: przy ęcie, zabawa. [przypis edytorski]
²⁴⁴a oraz (daw.) — a równocześnie. [przypis edytorski]
²⁴⁵wujenka — żona wu a. [przypis edytorski]
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Język

Byliśmy u hetmanowe Branickie ; e mąż, hetman wielki koronny, est ednym z na bogatszych panów w Polsce, ale dwór źle go wiǳi. Byliśmy i u księżne wo ewoǳiny
ruskie , u te rozmowa była co do słowa po polsku; bo też to uż stateczna pani: podobała
mi się niezmiernie. Poznałam u nie edynaka e syna, ǳiwnie przysto nego i grzecznego
kawalera; wiele mi pięknych rzeczy powieǳiał, i podobnom na te wizycie na lepie się
zabawiła. Ale źle mówię, zabawiłam się równie dobrze u kasztelanowe krakowskie Poniatowskie . To białogłowa niepospolita, wiele i z zapałem mówiąca; zastaliśmy ą w wielkie
radości, gdyż w gronie familii witała ukochanego syna, który niezbyt dawno z Petersburga
powrócił, owego syna, o którym to mówią cichaczem, że królem może bęǳie. Przypatrywałam mu się pilnie; nie mogę powieǳieć, żeby mi się podobał, ale przyznać muszę,
że piękny i grzeczny. Nie wiem, czy to tak z natury, czyli²⁴⁶ też udanie, ale zdawało mi
się, akby uż coś królewskiego miał czy chciał mieć w sobie: wspaniała i układna nad
wiek postawa, chód i ukłon inny ak u wszystkich.
Zabawiłam się także wybornie u wo ewoǳiny podolskie Rzewuskie , bośmy zastali
i męża e , hetmana polnego. O przygodach ǳiecinnych lat ego, ak w dobrach o ca mięǳy wie skimi ǳiećmi ukryty boso choǳił, o męstwie, zahartowaniu — tyle słyszałam
od Jmć Dobroǳie a, iż ǳiwnie mi było miło go wiǳieć. Ma lat przeszło pięćǳiesiąt,
zdrów i silny; obycza em dawnych Polaków brodę nosi, co mu powagi doda e; ma być
i niepospolicie uczony: książę wo ewoda mi powiadał, że wcale piękne tra edie²⁴⁷ pisze.
Byliśmy i u pani Brühlowe , żony ulubionego ministra króla Jmci; chociaż ego nikt
nie szacu e, u nie wszyscy bywa ą i z powinności, i chętnie, bo barǳo grzeczna osoba.
Byliśmy także u pani Sołtykowe , kasztelanowe sandomierskie . Już wdowa, ale eszcze
młoda i przysto na; prezentowała nam swego syna Stasia; stry ego, biskup krakowski,
chce koniecznie wziąć go do siebie na edukac ę, a matce żal niezmierny z nim się rozłączyć.
Chłopczyna mieć może lat ǳiewięć, a uż grzeczny i rozmowny; eszcze nie sieǳiały poważne panie, kiedy on uż dla mnie krzesło przysunął, powieǳiał mi gładki komplement
i pani kasztelanowa mówiła, że niezmiernie piękne twarze i czarne oczy lubi. Byliśmy
i u podskarbini wielkie koronne Moszyńskie , także wdowy, ona na częście w Dreźnie gości; łaskawie, czule nawet mnie przy ęła; akiś naǳwycza ny afekt ciągnie mnie
do nie : zda e mi się, akbym ą od dawna uż znała. I ona uspokoić się nad mo ą urodą
nie mogła; uż to, prawdę powieǳiawszy, wszęǳie o nie mówiono, lubo²⁴⁸ nie wszęǳie
głośno; alem a się zawsze tego domyślała; wyznać też trzeba, że nigdy w życiu, nawet na
weselu Basi, nie byłam tak pięknie ubrana, nie było mi tak do twarzy. Miałam suknią
grodeturową białą z szerokimi gazowymi falbankami, niebieską turkiezę²⁴⁹ z ogonem,
a na głowie perły. Zupełnie byłabym kontentna z tych wizyt, gdybym była gǳie księcia
kurlanǳkiego spotkała; a z tą naǳie ą wy eżdżałam, alem omyloną została. Po długim
niewiǳeniu się z o cem, z królem Jmcią, cieszy się teraz i nie wy eżdża z królewskiego
pałacu. Łatwo to po ąć, i mnie uż nieraz (osobliwie na pens i) barǳo było do Państwa
tęskno. Ale wkrótce karnawał się zacznie, balów, asamblów²⁵⁰ bęǳie bez końca, królewic
Karol na wszystkich prawie bywa, gdyż ak książę wo ewoda mówi, barǳo bawić się lubi:
poznam go więc bez wątpienia.

DNIA  STYCZNIA  R., WE ŚRODĘ
Otóż spełnione życzenia mo e, i ak! Nie tylko poznałam królewica, ale mówiłam z nim;
nie tylko mówiłam z nim, ale i… Lecz nie bęǳież to zbyteczna śmiałość napisać to, do
czego bym się może nikomu nie przyznała, czemu zaledwie śmiem wierzyć, co mi się
może, ako niedoświadczone ǳiewczynie, przyśniło?… O , nie przyśniło się! Co nie, to
nie! Ja zawsze wiem dobrze, kiedy się komu podobam, eszczem nigdy w te mierze się nie
omyliła; miałżeby to być raz pierwszy? I proszę, cóż by w tym było tak ǳiwnego, że kiedy
mnie Pan Bóg piękną stworzył i wszyscy mnie za taką uzna ą, królewic patrzył na mnie
takimi oczyma ak wszyscy! Jak wszyscy? O ! podobno w oczach ego coś więce ak we
wszystkich było. Może też to oczy takie; pierwszyć on królewic, któregom w życiu wiǳiała
²⁴⁶czyli — czy z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
²⁴⁷trajedia — ǳiś popr.: tragedia. [przypis edytorski]
²⁴⁸lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
²⁴⁹turkieza — suknia kro u tureckiego, bez rękawów. [przypis edytorski]
²⁵⁰asambl (z .) — zebranie towarzyskie. [przypis edytorski]
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Grzeczność

i słyszała; na tym balu maskowym nie było innego; zapewne każdy z nich taki uprze my
i grzeczny… Takaż by wielka mięǳy nimi i innymi ludźmi miała być różnica?… Ale rzecz
każdą zawsze porządnie opisywać należy, trzeba więc wszystko powieǳieć kole ą²⁵¹.
Wczora rano księżna kazała mnie zawołać do siebie i tak mi powieǳiała: „ǲiś, ako
w ostatni ǳień roku, bywa zwycza nie reduta²⁵², czyli bal maskowy; wszyscy panowie,
król nawet i królewice bywa ą na nim, i waćpanna bęǳiesz z nami, ubrana za ǲiewicę
Słońca”. Ucieszyłam się niesłychanie i pocałowałam księżnę w rękę. Niedługo po obieǳie
zabrano się do ubioru mego; zupełnie on był od zwycza nego odmienny, bo bez pudru,
bez rogówki²⁵³… Księżna mi powieǳiała barǳo poważnie, że lubo stró mó wcale nie
est przyzwoity i zgubioną byłaby białogłowa, która by w inne okoliczności podobnież
się ubrała, ona się spoǳiewa, że a na mnie sze nieprzyzwoitości nie popełnię i układnością twarzy i postawy nagroǳę, co stro owi na powaǳe zbywa. Usłuchałam e wiernie;
chociaż wesołą i żywą estem, umiem przybrać wspaniałą minę i tak mi się to udało tego
wieczora, że wiele osób słyszałam pyta ących się: „Cóż to za przebrana królowa?” Nie
przyszło mi to dotąd do głowy, ale teraz mnie ta myśl martwi… Nie sposób tak co ǳień
choǳić; a może w tym ubiorze ładnie szą byłam ak co ǳień?… Ładnie szą ak ładnie szą,
ale zupełnie inną. Włosy z pudru wyczesane, ak kruk czarne, spadały wĳąc się na czoło,
szy ę i ramiona; suknia gazowa biała bez ogona, w stanie bogatą przepaską ściśniona;
na piersiach słońce złote, a na głowie wielki welum²⁵⁴ przezroczysty i biały, który owĳał
mnie całą akby obłokiem. Nie poznałam się, gdy po skończonym ubiorze pozwolono mi
się prze rzeć w zwierciedle; może by mnie ǳiś nie poznano?…
Gdyśmy weszli do sali, uż była prawie pełna; odurzałam²⁵⁵ na to mnóstwo osób,
pięknie i rozmaicie ubranych, w maskach, bez masek, w stro ach zwycza nych i nadzwycza nych; nie wieǳiałam, gǳie wzrok obrócić, komu się przypatrywać na pierwe .
Wtem szmer się zrobił. „Książę kurlanǳki!” — powieǳiało głosów kilka i w gronie dorodne i bogato przystro one młoǳieży u rzałam go. Lubo w mało co odmiennym od
otacza ących go ubiorze, od razu go poznałam, bo wzrostem, kształtną i okazałą postacią,
łagodnością dużych oczów niebieskich, słodyczą uśmiechu różnił się cd wszystkich. Pótym na niego patrzyła, póki on mnie nie zobaczył; ale skoro się oczy nasze raz spotkały,
uż przypatrywać mu się nie mogłam, bom zawsze ego we rzenie spotykała; wiǳiałam,
ak się o mnie pytał, i kogóż? księcia wo ewody; wiǳiałam wyraz radości na twarzy ego,
gdy się dowieǳiał, kto estem, i eszcze ten wyraz nie znikł, kiedy przystąpił do księżne ,
przywitał ą uprze mymi słowy i głosem nad wyraz miłym. Zaraz po pierwszych komplementach wzięła mnie księżna za rękę i prezentowała ako siostrzenicę swo ę; ani wiem,
ak się ukłoniłam, podobno nie tak, ak mnie metr²⁵⁶ uczył, bom barǳo była zmięszana;
nie wiem także, co królewic do mnie mówił, tylko to wiem, że otworzył bal z księżną, a drugiego polskiego tańca uż ze mną tańcował i — czego bym się nigdy nie była
spoǳiewała — on mówił do mnie, a a mu dosyć śmiało i gładko odpowiadałam. Pytał
się o Państwo, o panią starościnę, o e wesele. ǲiwno mi było, skąd to wszystko mógł
wieǳieć, ażem sobie przypomniała, że kasztelanic Kochanowski zausznikiem²⁵⁷ est ego.
Taki poczciwy, że nie tylko strawił gęś z czarnym sosem, ale eszcze ak na lepie królewica o wszystkich nas uprzeǳił; mnie barǳo zachwalił, lecz ak mówił królewic, ani
przez połowę, ak należało. O! ak też wiele podobnych powieǳiał mi rzeczy i w czasie
tego tańca, i innych, bo prawie z nikim, tylko ze mną i menuety, i kontradanse tańcował,
a usta mu się nie zamknęły.
Kiedy o północy uderzono z armat na znak, że rok nowy starego pokonał, powieǳiał
mi: „O! na zawsze tę noc pamiętać będę, nie tylko Nowy Rok, ale nowe życie rozpoczęła
dla mnie”. A ak wiele do ubioru mego zręcznych przystosowań²⁵⁸; ani podobna wyrazić
tego po polsku, bo on ciągle po ancusku mówił: nie to złoto na piersiach, ale oczy mo e
²⁵¹koleją — ǳiś: po kolei. [przypis edytorski]
²⁵²reduta (daw.) — bal maskowy. [przypis edytorski]
²⁵³rogówka (daw.) — wkładana pod suknię i usztywnia ąca ą spódnica rozpięta szeroko na trzech obręczach
zrobionych z rogowe substanc i pochoǳące z podniebienia wieloryba. [przypis edytorski]
²⁵⁴welum (z łac.) — welon, zasłona. [przypis edytorski]
²⁵⁵odurzeć — ǳiś: zostać odurzonym (od daw. „dur”: szaleństwo). [przypis edytorski]
²⁵⁶metr — z . maître: mistrz, nauczyciel. [przypis edytorski]
²⁵⁷zausznik — powiernik i osoba dostarcza ąca informac i. [przypis edytorski]
²⁵⁸przystosowanie — tu: nawiązanie, aluz a. [przypis edytorski]

     ǲiennik Franciszki Krasińskiej



były słońcem; ich spo rzenie ogień wieczny w sercach wznieca i tysiąc podobnych rzeczy;
pięknie szych komplementów ani w romansach pani Scuderi, ani w pani de La Fayette
nie czytałam. Miałaby to wszystko być dworszczyzna? Udanie? Miałżeby te przy emne
słówka mó ubiór edynie sprowaǳić? Bieda mi wielka, że nie mam się kogo o to zapytać;
Państwo w Maleszowe , księżne się bo ę, księciu, ako mężczyźnie, takich rzeczy mówić
nie śmiem; sama sobie zostawiona, tyǳień temu eszcze na pens i, wśród nauk, metrów,
ǳiś uż gra ąca akąś rolę na święcie, zupełniem omaniona. Za ǳiesięć dni na dale pani
starościna ma tu z echać; ona rozsądna, ona mnie pewno oświeci; cieszę się niezmiernie
na e przy azd; uż trzy kwartały, akem nie wiǳiała te ukochane siostry, wiem tylko,
że coraz szczęśliwsza, coraz więce od męża kochana… Mó Boże! czy a też eszcze kiedy
królewica obaczę? Czy on mnie też pozna w zwycza nym stro u moim? Czy mu się wydam
tak ładną?

DNIA  STYCZNIA  R., W PIĄTEK, W WARSZAWIE
Ciekawość mo a niedługo natężoną była, wiǳiałam królewica, uż nawet dwa razy; poznał
mnie i tymiż samymi wiǳi oczami. Ani po mu ę, skąd mi takie ǳiecinne obawy przy ść
mogły do głowy. Gdyby się on nie wiem ak przebrał, wszak bym go poznała. Ledwiem
w ǳień Nowego Koku ǳiennik pisać skończyła, kiedy przyszedł do mego poko u książę
wo ewoda. „Franusiu! — powieǳiał — przeszłaś wszelkie spoǳiewanie; ułożenie two e
na wczora szym balu było wyborne, podobałaś się powszechnie, a nawet znakomitym
osobom. Wracam w te chwili z poko ów, gǳiem wraz z senatorami i ministrami królowi Jmci powinszowania składał. Jego królewicowska mość książę kurlanǳki przyszedł
sam do mnie i wyznał, iż nie wiǳiał nigdy nic podobnego tobie; i gdyby nie etykieta
dworska, która go przymusza cały ǳień ǳisie szy z królem Jmcią strawić, złożyłby ci
osobiście powinszowanie swo e”. Myślałam, że mi krew wytryśnie z twarzy, takim rumieńcem spłonęłam na te przy emne słowa; książę zaś, akby tego nie wiǳąc, odszedł,
a mnie zostawił z radością i z myślami mymi… Nie omyliłam się więc w niczym… Nie
tylko na balach, ale w domu widywać będę królewica! Nie wiǳiał nigdy nic mnie podobnego! Te ostatnie wyrazy nieustannie dotąd słyszę, akby mi e kto ciągle powtarzał;
pochlebne słówka tak mile i dobitnie w ucho wpada ą.
Dano wnet znać do stołu, naǳwycza byłam wesoła, księżna aż strofowała mnie kilka
razy. Zaraz po obieǳie po echaliśmy znowu na wizyty, aleśmy tylko dwa razy wysiedli,
bo wszystkie osoby, którym księstwo powinszowania złożyć chcieli, wy echały w tymże
samym celu; spotykaliśmy się na ulicach, zatrzymywały się karety, często kilka się ich
z echało: oddawano sobie nawza em bilety: wielki był krzyk, śmiech, wrzawa. Powiększyła się eszcze uciecha, gdy się ściemniło, bo wtenczas ha duki i lauy²⁵⁹ pozapalali
pochodnie i pięknie było patrzeć na to mnóstwo miga ących się świateł, wśród tego natłoku powozów, ezdnych, liberii i koni. Było nawet przypadków²⁶⁰ kilka, ale nam, Bogu
ǳięki, nic się nie stało. Już o późne porze wróciliśmy do domu; zmęczona, usnęłam
prędko, lecz ǳiwne marzenia uwĳały mi się we śnie… Naza utrz o samym południu, kiedy uż na cały ǳień ubrana sieǳiałam z księżną w dużym bawialnym poko u, którego
okna na ogród wychoǳą, i nową w krośnach rozpoczynałam robotę, wpada z pośpiechem poko owiec i woła: „Jego królewicowska mość książę kurlanǳki!” Księżna zerwała
się i pobiegła przy ąć go u drzwi przedpoko u; a w pierwszym poruszaniu schronić się
chciałam, ale ciekawość przemogła bo aźń i zostałam. Wszedł; natychmiast przystąpił
do krosien, pytał się o mo e zdrowie. Lubo zmięszana, odpowieǳiałam wyraźnie; a gdy
usiadł przy krosnach, za mu ąc się mo ą robotą, tylem na sobie przemogła, że pomimo
rąk drżenia kilka cieniuchnych igieł dosyć grubym edwabiem nawlekłam od razu; królewic chwalił mo ę zręczność, bawił z pół goǳiny i chociaż na więce z księżną rozmawiał,
znalazł przecież sposobność umieszczenia wielu grzecznych dla mnie słówek i patrzenia
na mnie prawie ciągle; żegna ąc się oświadczył, iż spoǳiewa się wiǳieć nas ǳiś eszcze
na balu. Dowieǳiałam się wtedy, że poseł ancuski, margrabia d’Argenson, da e bal i że
a mam być na nim; akoż byłam.
Niech się schowa wesele Basi; nie co do parady, ale co do grzeczności i zabawy. Jakże
to wszyscy w te Warszawie wysoko edukowani! Co kto usta otworzy, to komplement;
²⁵⁹laufer — sługa biegnący przed karetą i toru ący e drogę. [przypis edytorski]
²⁶⁰przypadek — tu: wypadek. [przypis edytorski]
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na pięknie sze ednak królewica komplementa; ale nie mógł tyle ze mną rozmawiać ak na
balu maskowym, a mu też nie odpowiadałam tak śmiało: naprzód, uż nie byłam ǲiewicą
Słońca, tylko sobą samą, to zaraz inacze ; a po wtóre, zawsze się tak zdarzało, iż która
z dam obecnych stała tuż koło nas, akby posłuchiwać chciała. To mi się nie podobało;
brzydko tak być ciekawą, zwłaszcza osobom wysokie edukac i. Księżna w barǳo dobrym
humorze, królewic z nią tylko edną z poważnych pań na wczora szym balu tańcował.
Książę eszcze łaskawszy na mnie ak zwykle, ale i zapytań wszelkich unika, i żadnych mi
rad nie da e; coraz z większą niecierpliwością kochane siostry wyglądam. Cóż bym a e
też rzeczy powieǳieć miała!… Dopiero ǳiś tyǳień, akem pens ą opuściła, zda e mi się,
że uż miesiąc; tyle przez ten czas myśli się przesunęło, tyle uczuć doznało, tak zupełnie
inną estem… tak rzeczywistość przechoǳi nawet marzenia…

DNIA  STYCZNIA, W NIEǱIELĘ
Kto by to odgadł? Przez cały ǳień wczora szy królewic, bale, zabawy i wszelkie marzenia
zniknęły mi zupełnie z myśli; za ęta byłam siostrą edynie, lubom e wcale dotąd nie
wiǳiała. Przy echała wczora z rana, wcześnie , niż przy echać miała, bo niespoǳianie
zasłabła; ledwie stanęła w mieszkaniu swoim, cierpienia się e wzmogły: przybiegli tu dać
znać. Księżna natychmiast po echała do nie na cały ǳień; am koniecznie także echać
chciała, ale mi nie pozwolono; w okropnych niespoko nościach byłam do północy — do
trzech kościołów posyłałam na msze, nareszcie o pierwsze wróciła księżna z pomyślną
wiadomością, że Basia zdrowa, a co mnie na barǳie zǳiwiło: ma córkę. ǲiś prawie na
klęczkach prosiłam, żeby mnie do nie puszczono, ale odpowieǳiano mi, że ą dopiero za
parę tygodni zobaczę²⁶¹. Pan starosta był tu na chwilę, uszczęśliwiony, że o cem został;
ǳiewczynka ma być śliczna, tłusta, rumiana, bęǳie się zwała Aniela, dla kochane matki
nasze . Żeby mi przyna mnie ą wiǳieć dano: cóż mi z tego, żem ciotką, kiedy nie znam
mo e siostrzenicy. Królewic ǳiś rano przysłał tu, winszu ąc wnuczki i dowiadu ąc się
o nasze zdrowie. Jak mi przykro, że siostry wiǳieć nie mogę, wyrazić nie potraﬁę; takem
e wyglądała niecierpliwie, i na cóż mi się zda e przy azd?

DNIA  STYCZNIA, WE ŚRODĘ
Kochana siostra, ak mówią, zdrowa, ale eszcze w łóżku leży; królewica raz tylko przez
te dni wiǳiałam: wy eżdżał onegda na polowanie z królem, ale za to wczora był znowu
niespoǳianie z wizytą i więce niż goǳinę bawił²⁶². Jaki on też dobry i tkliwy być musi,
ak o ca kocha! O śp. królowe ze łzami wspominał; widać równie, że wielką skłonność
do Polaków czu e, że mężną ma duszę. Ach! wszystko, com kiedykolwiek o nim słyszała,
com tu sama zapisała w tym ǳienniku, wszystko to szczerą est prawdą; owszem, za mało
go eszcze chwalono, bo któż by opisać potraﬁł wǳięk ego głosu, uśmiechu; szczególny
wyraz spo rzenia wskroś przenika; ani się ǳiwię, że się imperatorowe podobał, że serce
Kurlandczyków skłonił, ani się ǳiwić będę, gdy po śmierci o ca Polacy królem go swoim
wykrzykną… I am mu się podobała! Czasem mi się zda e, że to być nie może… ednak
mi to wczora eszcze oczy, mowa ego i słowa księcia wo ewody stwierǳiły.
Księżna mnie nieco zasmuciła, bo akby niechcący powieǳiała u stołu, że królewicowi
barǳo wiele białogłów się uż podobało i zawsze ta, którą ostatnią pozna, na pięknie szą mu się wyda e… Ale aka a też ǳiecinna! Czegóż się tym smucić? Czyż na całym
święcie mnie edną tylko ładną Pan Bóg stworzył? W moich oczach wszystkie trzy warszawskie piękności: starościanka Weslówna, kra czyna Potocka, księżna Sapieżyna, daleko
ode mnie pięknie sze. I co eszcze: umie ą wszystkie dodać sobie wǳięków, a a te sztuki
byna mnie nie znam. Królewic mówi, że w tym mó wǳięk na większy, ednak mnie się
wyda e, że mó rumieniec gaśnie przy ich licach. Osobliwie na balu posła ancuskiego
kra czyna była zachwyca ąca i królewic tańcował z nią dwa razy. Niepodobna, żeby oczu
nie miał; a wreszcie czegóż a to pragnę? Dawnie edynym życzeniem było wiǳieć go:
potem życzyłam sobie od niego być wiǳianą i ukłonić mu się; nareszcie zaczęło mi się zachciewać, żeby mnie pochwalił: wszystko to się stało, a a nie przesta ę na tym i zda e się,
²⁶¹odpowieǳiano mi, że ją dopiero za parę tygodni zobaczę — według ówczesych po ęć pannie nie wypadało
odwieǳać młode matki. [przypis edytorski]
²⁶²bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
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akbym czegoś więce oczekiwać śmiała. Dobrze to ktoś powieǳiał: życzenia człowieka
granic nie ma ą.

DNIA  STYCZNIA, W NIEǱIELĘ
Już też spoǳiewam się, że teraz powinnam być kontentą: we czwartek na balu u księcia wo ewody ruskiego królewic ze mną tylko tańcował; w piątek był znowu z wizytą,
wczora przysłał nam przez swego adiutanta inwitac ą²⁶³ na nową operę włoską, Semiramidę, którą wystawiono na teatrze dworskim. Tam królewic mną edynie był za ęty,
tam prezentowaną byłam królowi, który barǳo dla mnie był łaskaw; pytał się o obo ga
Państwa, szczególnie o Jmć Dobroǳie ką, a przed goǳiną przy echał tu pan starosta
z oświadczeniem, iż królewic chce koniecznie trzymać sam do chrztu maleńką Anielkę,
i to ze mną. Ze mną, broń Boże z kim innym: taka wyraźna ego wola. Ja z królewicem
w edne parze?… A trzeba wieǳieć, że chrzest bęǳie paradny, w kościele kolegiaty królewskie . Miało być więce par w kumy wezwanych, ale przez uszanowanie dla królewica
emu tylko zostawiony ten zaszczyt; inni będą świadkami i w tym celu zaproszą wiele
znakomitych osób: cała Warszawa o tych chrzcinach mówić bęǳie, zapewne i „Kurier
Polski” tak wielką nowinę umieści. Co też tam Madame Strumle i panny z pens i na to
powieǳą? co Państwo? co wszyscy w maleszowskim zamku? co Macieńko poczciwy? On
gotów utrzymywać, że to skutek wróżb ego.
O! ten Macieńko! ak on mi często ze swymi słówkami na myśli sta e; on tych wszystkich niespoko ności moich est przyczyną; bo gdyby nie on, nigdy by mi żadne niedorzeczne myśli nie postały w głowie. Kiedy a też ledwie parę minut z tych chrzcin nawet
uradowaną byłam: księżna powieǳiała, nie wiem skąd i dlaczego, że kumostwo do małżeństwa est przeszkodą, i a na te słowa zadrżałam… Rzecz niepo ęta! Co się to w te
głowie roi! co się w tym sercu ǳie e! Ta nieustanna wątpliwość, to nieustanne przechoǳenie z radości do akie ś obawy: nieznośne! Czasem wysokich naǳiei, wesołych myśli
natłok, i w edne chwili, akby kto uciął, smutek i niesmak umysł za mu e.
Ale co mnie cieszy: obaczę przecież kochaną siostrę choć na chwilę; po chrzcinach
po eǳiemy do nie , uż wstała, zdrowiuteńka, ale eszcze nie tak prędko wy eżdżać bęǳie.

DNIA  STYCZNIA, WE ŚRODĘ
Wczora odprawiły się zapowieǳiane chrzciny; wiǳiałam Basię na moment; aka też śliczna! Wybielała, zeszczuplała, a zawsze dobra ak anioł i szczęśliwa, ak gdyby królowa aka.
Chociaż królewic prosił barǳo, żeby e córeczce mo e imię dano, Basia oparła się temu,
bo komuż, eśli nie matce, pierwszeństwo się należy; skłonił ą przyna mnie do obietnicy, że gdy drugą córkę mieć bęǳie, Franciszką ą nazwie: przyrzekła, a tymczasem tę
ochrzcił ksiąǳ Szembek Anielą. Ładna ǳiewczynka, ale niezmiernie czerwona: podczas
całe ceremonii barǳo krzyczała, znać, że się wychowa — da Boże! bo uż ą kocham
serdecznie. Nie wieǳiałam, ak sobie dać z nią radę, pierwszy raz w życiu ǳiecko trzymałam, aż mi królewic pomagać musiał, tak mi ręce mdlały. Jaki on też dobry! Jak mi
ǳiwno było stać wraz z nim przed ołtarzem w przytomności tylu osób; w wielkie księǳe
obok ego imienia swo e położyć: otóż to zapewne do te osobliwości ściągały się wróżby
Macieńka! Wszyscy mi tego honoru barǳo winszu ą; królewic od tego czasu nierównie
grzecznie szy, nieco poufalszy: nie nazywa mnie inacze , tylko piękną kumą swo ą, a maleńka to nasza Anielka. I pani starościnie, i mnie śliczne podawał podarunki, kobiecie
poda ące ǳiecko, otacza ącym ą dworzanom i ubogim sypnął po królewsku, panu staroście obiecał wyrobić u króla kasztelanią radomską. Ja tyle świadczyć nie mogę, choćbym
z duszy rada, ale i mo e krzyżmo²⁶⁴ dla Anielki, biała sukieneczka haowana, nie ednę
mnie goǳinę kosztowała; w tak krótkim czasie trzeba ą było wykończyć. I królewic
pochwalił tę robotę. Późnie i czapeczkę e zrobię w same robótki. Czasem ak pomyślę
o tylu zaszczytach i honorach, zda e mi się, że to wszystko snem tylko…
Ale zapominam o barǳo ważne okoliczności: od kilka czasów²⁶⁵ przedmiotem rozmów wszystkich w Warszawie są łowy, które książę Hieronim Raǳiwiłł, chorąży wo ska
litewskiego, gotu e dla ucieszenia króla i królewica. Tysiące, krocie łoży, żeby z czym²⁶³inwitacja (z łac.) — zaproszenie. [przypis edytorski]
²⁶⁴krzyżmo — tu: koszulka do chrztu, zwycza owy podarek matki chrzestne . [przypis edytorski]
²⁶⁵od kilka czasów (daw.) — od akiegoś czasu. [przypis edytorski]
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siś paradnym wystąpić; zwierza ǳikiego z głębi Litwy niemal o sto mil sprowaǳa i to
polowanie ma uż być utro. Czas piękny, mroźno, sanna wyborna; królewic koniecznie
rad by swo ę kumę powiózł, i tak się stanie. Cztery piękności warszawskie (bo do trzech
dawnych uż mnie ako czwartą liczą) w ednych saniach po adą, a królewic końmi kierować bęǳie. Wszystkie cztery bęǳiemy miały ednego kro u ubiór, ale każda innego
koloru; am sobie obrała amarantowy, kra czyna niebieski, księżna zielony, starościanka
brązowy. Bęǳiemy miały szuby aksamitne, do stanu zrobione, z sobolami i takież same
kołpaczki. Szkoda, że Basia tego wszystkiego wiǳieć nie bęǳie, ale ona taka ze swo e
Anielki szczęśliwa, że uż niczego więce nie żąda; mało z nią byłam, ednak mi mówiła,
że od tego czasu, ak est matką, to e się wyda e, że est zupełnie inną osobą, że akby
nowe serce, nowe życie znalazła. Ani słówka powieǳieć e o sobie nie mogłam.

DNIA  STYCZNIA, W PIĄTEK
Jak ży ę na tym świecie, nic podobnego nie wiǳiałam i uż podobno nie zobaczę; akże te
łowy były wspaniałe! Wy echaliśmy o goǳinie ǳiewiąte z rana; aniby nikt zliczył mnóstwa sań i koni, nasze ednak były na pięknie sze i zaraz za królewskimi echały. Królewic
w myśliwskim stro u, zielonym, aksamitnym, naǳwycza pięknie wyglądał; po echaliśmy da leko, daleko, za kościół Świętokrzyski: tam mięǳy Szulcem²⁶⁶ i U azdowem,
zsunąwszy się z góry, na które leży cała Warszawa, est równe pole²⁶⁷ zwykle zbożem
zasiewane; to pole książę Raǳiwiłł ogroǳić kazał, i to ogroǳeniem prześlicznym, z herbami i napisami. Wpośród tego pola wystawiono zieloną altanę²⁶⁸ żelazną, na wszystkie
strony otwartą, rogatkami żelaznymi przeciw ǳikiemu zwierzowi obronioną; wewnątrz
ak na dole, tak w górze zielonym aksamitem była wybita, a dno przednimi krzyżakami²⁶⁹
wysłane. Tam wszedł król z królewicem; dla przednie szych panów było mie sce wyniesione koło altany, niedźwieǳiami zasłane²⁷⁰, a dla dam i reszty panów amﬁteatr z obu
stron ogroǳony; cały był pełny; przyległe góry zupełnie okryte ciekawym ludem. Tym
pięknie szy był widok, iż zostawiwszy plac wolny koło altany, dale wysaǳono drzewami
ulic kilkanaście; wysokie sosny wizerunek prawǳiwego lasu przedstawiały…
Ledwieśmy przy echali i zasiedli mie sca swo e, kiedy za danym znakiem z rogów
i trąb myśliwskich z mie sc, gǳie zwierza trzymali strzelcy księcia Raǳiwiłła, puszczono
ośmiu łosiów, trzech niedźwieǳi, wilków dwuǳiestu pięciu i ǳików dwuǳiestu trzech.
Psy wyuczone przez knie e napęǳały zwierza przed altanę; ani podobieństwo opisać tego ryku; te psów i ǳikiego zwierza za adłości, krzyku niewiast, te całe wrzawy; król,
strzela ąc z altany, sam ubił trzech ǳików, pod wystrzałami królewica padło kilkanaście
zwierza, a niedźwieǳia ednego wziął na oszczep, co est rzadkie siły i zręczności dowodem; skórę ego będę miała pod nogi. Przeciągnęła się tą zabawa aż do czwarte po
południu; rozdawano mięsiwa, ciasta i różne rozgrzewa ące napo e. Strzelców i strażników księcia Raǳiwiłła było , w barwę ęgo suto przybranych, ze strzelbą i  ǳidami,
prawǳiwie każdy z łatwością mógł poznać, że bogaty i wspaniały książę królowi swemu ucztę i zabawę wyprawia. Barǳo wiele wierszy łacińskich i polskich napisano na to
polowanie, te mi się na lepsze zdawały:
Tu, gǳie klęski licznego zwierza i zawody,
Niedawno się pierzchliwe śmiele pasły trzody;
Tu, gǳie ga zielonymi cień poda e drzewy,
Niedawno się w kształt fali bu ne chwiały siewy.
Sławo, któreś Rzymianów widoki wielbiła,
Te nam wiǳieć przewaga da e Raǳiwiłła,
Czy spo rzysz na patrzące, na źwierze, na lasy.
Nic wspanialszego dawne nie wiǳiały czasy.
Czym stawne były gmachy i gonity w Rzymie,
Toś zniósł wszystko na ten plac, wielki Hieronimie!
²⁶⁶Szulc — ǳiś: Solec, ǳielnica Warszawy mięǳy Powiślem a U azdowem. [przypis edytorski]
²⁶⁷równe pole — ǳiś Łazienki (przyp. aut.). [przypis edytorski]
²⁶⁸Wpośród tego pola wystawiono zieloną altanę — Tę altanę do r.  wiǳieć było można w łazienkowskim
lasku. [przypis autorski]
²⁶⁹krzyżak — cenne futro litewskiego lisa z dwoma krzyżu ącymi się czarnymi pasami. [przypis edytorski]
²⁷⁰niedźwieǳiami zasłane — wyścielone niedźwieǳimi skórami. [przypis edytorski]
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Matka

Wilią²⁷¹ rocznicy koronac i królewskie tak suto obchoǳił książę Raǳiwiłł, z te okaz i bęǳie i ǳiś bal u marszałka Bielińskiego; proszonam na niego.

DNIA  STYCZNIA, W NIEǱIELĘ
Bal był wspaniały. Królewic wesoły, szczęśliwy, bo król go w tym dniu udarował kosztowną gwiazdą orderową z samych brylantów. Wieczerza była suta, tym szczególnie sza,
że ako w piątek, ani kawałka mięsiwa nie dano. Ja barǳo wiele tańcowałam, serdecznie
też nogi mnie bolą; żal mi ednak, żem się z tym wymówiła, bo uż mam zapowieǳiane
ǳiesięć dni sieǳenia w domu i odpoczynku. Księżna się boi, żeby mi nie zaszkoǳiły te
nieustanne tańce i niewczasy²⁷²; akoż w same rzeczy zbladły cokolwiek mo e rumieńce.
Mieliśmy listy z Maleszowe ; Jmć Dobroǳie ka sama pisać do mnie raczyła, barǳo mi
zaleca, ażebym zdrowia ochraniała, a nade wszystko żebym troskliwą była o mo ą sławę
i szczęście, żadne się nie dopuściła płochości²⁷³ i wiary zupełne nie dawała pochlebnym
słowom, które się o mo e uszy obĳą. Jmć Dobroǳie ka pisze, iż często nie piękność
prawǳiwa, ale akieś uprzeǳenie sprawia, że pannę za piękną okrzyczą; że barǳo często stąd wypływa e nieszczęście, bo zawróci e się głowa, gǳieś wysoko swo e widoki
zamierzy i na częście osiada na koszu²⁷⁴. Mam w Panu Bogu naǳie ę, iż ze mną tak nie
bęǳie; choćbym nawet zbyt wysoko mo e widoki zwróciła i nie udały się, nikt by tego po
mnie nie poznał. Jednak do łez mnie rozrzewnił list Jmć Dobroǳie ki, noszę go zawsze
w kieszeni i często odczytu ę; dobrze to Pan Bóg zrobił, że słowa matki albo o ca tak prosto do serca traﬁa ą: szczęśliwa młoda panna, która roǳicielskiego nie opuszcza domu;
pomimo wszystkich sukcesów moich barǳo często maleszowskiego zamku żału ę.

DNIA  STYCZNIA, WE ŚRODĘ
Skończyło się przecież ǳiesięć dni rekolekc i moich; przez ten czas cztery były bale; eden
z nich maskowy, gǳie w kadrylu²⁷⁵ szkockim a z trzema pięknościami ﬁgurować miałam; zastąpiła mnie wo ewoǳina Małachowska, a a przez te dnie nogą nie ruszyłam, bo
pomimo próśb usilnych królewica i Bóg wie nie czyich księżna przebłagać się nie dała: ak
raz co powie, nie zwykła odmieniać zdania. Żal mi było trochę tych balów, szczególnie
maskowego; ale nikt tego po mnie się nie domyślił, bo to wstyd, słuszną panną będąc,
ǳiecinne okazywać żale, wreszcie królewic tak często bywał i tę mo ę stałość i męstwo
tak wysoko cenił, iż nie mogłam być smutną. Od czasu chrzcin znika co ǳień barǳie
ten wielki przeǳiał, który syna króla, księcia uǳielnego, przyszłego może następcę tronu, od starościanki Krasińskie ǳielił; coraz mnie mięǳy nami etykiety; królewic chce
być za równego miany: aka to niepo ęta dobroć! Nad wyraz też mile goǳiny w ego
towarzystwie schoǳą; mówi nam o Petersburgu, o Wiedniu, gǳie także czas akiś gościł; opisu e poczciwych Kurlandczyków; a zawsze, choćby dwaǳieścia było osób, umie
wsunąć słówko akie pochlebne, którego znaczenia podobno nikt nie zgadnie, tylko a
edna. Jak on zna dobrze, co się w nieszczęsne Rzeczypospolite ǳie e; edynie przez
uszanowanie dla o ca nie śmie mówić wyraźnie.
O Boże! wielki Boże! żeby on też został królem! Księżna powiada, że stąd pochoǳą
wszystkie ego naǳwycza ne grzeczności, iż sobie zawczasu partię chce robić, i że gdyby
kiedy był królem, może by na nas i nie spo rzał: o! co temu, wcale nie wierzę, uż się te
oczy nadto wprawiły patrzeć na mnie. Prawǳiwie, że czasem, ak wzrok swó we mnie
wlepi, to nie wiem, gǳie się poǳieć… Zwłaszcza że księżna podobno to zważa i brwi
marszczy… Już to a dobrze wiǳę, iż ona mu nie sprzy a; wszystko mi się zda e, że ona
Lubomirskiego chciałaby wiǳieć królem. Wątpię, żeby się spełniły e życzenia.
ǲiś est wieczorna zabawa u panien kanoniczek, tam będę; barǳo dom przy emny i uczęszczany: ksieni, panna Komorowska, prawǳiwie godna i szanowna białogłowa.
Właśnie wczora przy stole mówiono wiele o kanoniczkach. Z Zahorowskich ordynatowa
Zamoyska, barǳo dobroczynna i światła dama, ufundowała to zgromaǳenie i przepisała
mu prawa na podobieństwo takie że dam świeckich kapituły²⁷⁶ w mieście Remiremont
²⁷¹wilia — wigilia, ǳień poprzeǳa ący święto. [przypis edytorski]
²⁷²niewczas (daw.) — niewygoda. [przypis edytorski]
²⁷³płochość (daw.) — lekkomyślność. [przypis edytorski]
²⁷⁴kosz (daw.) — odmowa na propozyc ę zawarcia związku. [przypis edytorski]
²⁷⁵kadryl — kontredans tańczony w cztery pary. [przypis edytorski]
²⁷⁶kapituła — rada przełożonych zakonu, tu ogólnie: zgromaǳenie. [przypis edytorski]
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w Lotaryngii będące . Mówią, że e powodem do te fundac i była litość nad młodą
panną, która ze wstrętem, z rozpaczą prawie szła za mąż edynie dlatego, iż sierotą zostawszy, nie czu ąc w sobie żadnego do życia klasztornego powołania, a dla²⁷⁷ wysokiego
rodu iść w służbę nie mogąc, nie miała gǳie się umieścić. Chcąc dla podobnie opuszczonych i równie zacnie uroǳonych dam z narodu polskiego przytułek otworzyć, gǳie by
z chwałą Boga, z honorem swoim i domów swoich chrześcĳańskie życie prowaǳić mogły, nie obowiązu ąc się do klauzury²⁷⁸ zakonne ani do przysto nego małżeństwa drogi
sobie nie zawiera ąc, ordynatowa Zamoyska ten zakład uczyniła. Kupiła Marywil, wielką
budowlę, na ulicy Senatorskie będącą, założoną przez Marią Kazimirę Sobieską; kaplicę,
którą na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem stawiać zaczęto, dokończyła, część pałacu
przerobiwszy na mieszkania dla kanoniczek, dochód z wyna ącia reszty im oddała. Składa
się to zgromaǳenie z dwunastu dam; edna ksieni, edenaście kanoniczek. Ażeby panna
była tam przy ętą, powinna mieć lat piętnaście, być nie tylko z uroǳenia szlacheckiego,
ale dowieść trzy pokolenia z o ców i z matek. Jest eszcze w tym zgromaǳeniu  panien,
które chór niższy składa ą, i te powinny być szlachcianki; one czynią posługi domowe
i dogląda ą służebnych. ǲiadek nawet kościelny powinien być szlachcicem ubogim. Już
prawǳiwie szlachecki zakład… ǲiwi mnie, żem tak dobrze szczegóły o nim spamiętała.
Od akiegoś czasu trudno mi o uwagę, to te zapusty temu przyczyną.

DNIA  LUTEGO, W WSTĘPNĄ ŚRODĘ²⁷⁹
A, Boguż ǳięki! uż po zapustach! Wiǳę, że i zabawy naprzykrzyć się mogą; nie wiem,
czy bym zrachować potraﬁła, na wielu byłam balach przez te trzy tygodnie; a tak mnie
zmęczyło, że uż nic robić mi się nie chciało, a racze na nic czasu znaleźć nie mogłam,
bo mnie za mowały stro e, wizyty, asamble²⁸⁰ i inne gale. Życie takie zrazu przy emnym
się zda e, są momenta niewypowieǳianego szczęścia, ale akiś niesmak wewnętrzny zostawia; nie pamiętam, żebym kiedy tyle chwil smutnych, tyle goǳin tęsknych spęǳiła,
a tymczasem tyle osób mnie ma za na szczęśliwszą, tyle mi zazdrości. Podobno to Basia
tego mi narobiła, uż od dwóch tygodni bywam u nie dosyć często, ona się lęka o mnie;
sama taka szczęśliwa, tak zawsze swobodna, mąż, ǳiecię i dom to cały świat dla nie .
Rada by koniecznie, żeby mó los podobnym był do e losu; a to boda uż rzecz niepodobna; e mowy akąś trwogą mnie napełniły, i a coś przemyśliwać zaczynam… Jak też
kra czyna Potocka piękną była na wczora szym balu maskowym… Ubrana za sułtankę,
zdawało się, że panu e nad innymi białogłowami. Wszyscy byli w zachwyceniu. Jak wiele
tańcowała! Ja prócz ednego poloneza nie tańcowałam wcale: noga mnie nagle zabolała;
wielu mnie prosiło, i królewic zapraszał nareszcie, alem uż nie chciała. A! Boguż ǳięki,
uż po zapustach.

DNTA  LUTEGO, W SOBOTĘ
Choć słów kilka naprędce: niespoǳianie adę na parę tygodni do Sulgostowa: wczora
eszcze o tym wzmianki nie było, chociaż państwo starostwo uż tu byli z pożegnaniem;
ale ǳiś rano przyszedł do mego poko u książę wo ewoda i powieǳiał, że niezmiernie
o tę łaskę siostra i szwagier proszą, że tam może i Państwo przy adą, a zatem zobaczę
się z nimi. Nawykła powodować²⁸¹ się wolą księcia, który wiem, iż tylko dobra mo ego
pragnie, usłuchałam i adę. Księżna także wy azd mó pochwala; korci mnie strasznie,
że królewic o niczym nie wie, a nie śmiałam zalecić nikomu, ażeby nieznacznie o tym
wspomniał… Księżna by to na lepie potraﬁła, ale cóż, kiedy tak e się bo ę! Może on też
nie barǳo moim od azdem się zmartwi, może i uważać go nie bęǳie… tyle pięknych
białychgłów w Warszawie… Kra czyna nigǳie nie eǳie… Wreszcie, choćby się trochę
zmartwił, niech też i on pozna… Ale uż na mnie woła ą, trzeba się pakować…

²⁷⁷dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
²⁷⁸klauzura (z łac.) — przepisy prawa kanonicznego ogranicza ące zakonnikom i zakonnicom kontakt ze
światem zewnętrznym. [przypis edytorski]
²⁷⁹wstępna środa — Popielec, środa rozpoczyna ąca Wielki Post. [przypis edytorski]
²⁸⁰asambl (z .) — zebranie towarzyskie. [przypis edytorski]
²⁸¹powodować (daw.) — kierować. [przypis edytorski]
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DNIA  MARCA, W NIEǱIELĘ
Od dwóch dni estem na powrót w Warszawie; nie wiem, akim cudem ǳiennik mó ,
który zda e mi się, żem włożyła do sepecika²⁸², został tu w kantorku²⁸³, i w Sulgostowie
nic pisać nie mogłam. Blisko trzy tygodnie tam bawiłam, zdało mi się, że dłuże ; Państwa
nie wiǳiałam, dopiero za cztery dni z adą do starostwa, a książę wo ewoda sam po mnie
przy echał, i pół dnia czekać nie chciał, rozstawionymi końmi w dniu ednym przelecieliśmy tuta . Królewic był zaraz naza utrz, uważałam, że zmieniony, ale eszcze pięknie szy,
bo akiś osłabiony, blady; dał mi do zrozumienia, iż wy azd mó nagły bez pożegnania
tak go zmartwił; powieǳiał mi z goryczą, iż więce względów mieć należy dla kuma, dla
przy aciela… Przy aciela? Królewic przy acielem moim! O! teraz żal mi, żem od eżdżała…
chociażem tego nieraz uż i w Sulgostowie serdecznie żałowała… Książę wo ewoda mówi
ednak, że barǳo dobrze się stało; przyzna ę się, że często go nie rozumiem, ale słucham
ślepo, bom sobie wystawiła od dawna, iż on w ukłaǳie losu mo ego wielką grać bęǳie
rolę. Księżna łaskawie mnie przy ęła. W Sulgostowie na więce mi czasu zeszło na zabawie z Anielką i takem się zrobiła ǳiwna, że z nią było mi na mile ; nieraz po goǳinie
miałam ą to w kołysce, to na ręku, a często ledwiem nie udusiła z pieszczot. Z Basią
prawie nic osobie mówić nie mogłam, czekałam, żeby ona wyciągnęła mnie na słówko,
a ona, przeciwnie, chociem zaczęła, ucinała. Raz zda e mi się, że umyślnie pan starosta
i ona powieǳieli, że kiedy nie wypada uczucia akiego podsycać, to na lepie o nim nie
mówić — zapomnieli o myślach… Schoǳiły mi także goǳiny na robocie; uż dawno,
ak obiecałam na pewną intenc ę wyhaować poduszkę do Pana Jezusa do fary; u Basi
— bo tak się zwać pozwala — znalazłam wszystko, co mi było do tego potrzeba, i tak
pracowałam pilnie, żem skończyła. To były miłe momenta, zdawało mi się, że każdy ścieg
przyśpiesza spełnienie ta emnych życzeń, których tu i wypisać nie śmiem. W Sulgostowie obchoǳono suto rocznicę wesela Basi, dużo się gości z echało. Co to odmian w tym
roku! Na więce ich w sobie same spostrzegłam; i co ǳiwnego? Rok temu nierównie
byłam weselsza, a przecież nie chciałabym może być taką ak wtenczas, nie chciałabym
do te nic nieznaczące swobody powracać. Jednak wtedy daleko byłam szczęśliwszą; bo
byłam nią ciągle i zawsze, a teraz tak krótkie szczęścia, tak długie niespoko ności, obawy
i niesmaku chwile.

DNIA  MARCA, WE CZWARTEK
Królewic wczora tyle był wesół i przy emny ak w początkach poznania się naszego, a a
od dawna równie miłego dnia nie pamiętam. Był naprzód z rana, ale tylko na goǳinę, bo
z królem wybierał się na polowanie do Puszczy Kampinoskie , w wieczór zaś, gdyśmy się
go ani spoǳiewali, przybiegł, a myślę, że piechotą, bo sam, bez żadnego hałasu. Polowanie barǳo się udało i przeǳiwne było zdarzenie. Kampinoska Puszcza graniczy z lasami
akiegoś Zaborowa, ǳieǳic ego, Izbiński, ma być szlachcic wcale do rzeczy; ten, ma ąc
uż kilka razy króla na gruncie swoim i zawsze częstu ąc go suto w altanie umyślnie na to
wystawione przy droǳe²⁸⁴, przymawiał się uż kilka razy o akąś nagrodę: król mu starostwo obiecał; ale pod warunkiem, żeby niedźwieǳia zabił w ego lesie; uż kilku ubito,
a król obietnicy zapomniał; nareszcie ǳiś w oczach króla szlachcic zabił sam ogromnego
niedźwieǳia; nie tracąc i chwili, przyciągnął zwierza pod ego nogi i powieǳiał: „Na aśnie szy Panie! Ursus est, privilegium non est. Niedźwiedź est, a przywile u nie ma”. Król
się rozśmiał serdecznie i święcie starostwo przyrzekł. Przeszło dwie goǳin bawił królewic;
teraz nieco est wolnie szy, może niekiedy wymknąć się z poko ów królewskich, bo dwa
ego bracia, Albrycht i Klemens, są teraz w Warszawie. Królewic Klemens ǳiwnie ma
być dobry i nabożny; do stanu duchownego ma powołanie i zapewne księǳem bęǳie.
Słuszna rzecz ze strony króla, iż kilku ma ąc synów, ednego na służbę boską poświęci.
Jak dobrze ednak, że ta kole na królewica Karola nie padła; akiś mnie dreszcz przeszedł,
ale bo też ǳiś eszcze był mróz, chociaż prześliczny.

²⁸²sepet — skrzynka zaopatrzona w szuﬂady. [przypis edytorski]
²⁸³kantorek — mebel z pochyłym pulpitem, przeznaczony do pisania na sto ąco. [przypis edytorski]
²⁸⁴w altanie umyślnie na to wystawionej przy droǳe — mie sce, gǳie była ta altana, eszcze est widoczne.
[przypis autorski]
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DNIA  MARCA, WE WTOREK
Lubo²⁸⁵ to w post, niepo ęcie wesoło dnie od mego powrotu ze wsi schoǳą, czasem aż
odurzona estem… Królewic, ak tylko może, wyrywa się z królewskiego pałacu i do nas
przy biega; mówi zawsze, iż mu cięży barǳo ta dworska etykieta. Ale od dnia utrze szego,
niestety! wszystko się skończy. Księżna ma parę pokoików ciągle dla siebie gotowych u pp.
sakramentek i tam co rok przed Wielkanocą na osiem dni się zamyka dla przygotowania
się dostatecznego do spowieǳi; wszystkie pobożnie sze panie tak robią i a naturalnie, że
księżnie towarzyszyć muszę. Przez osiem dni nie bęǳiemy wiǳiały nikogo, tylko księży,
bęǳiemy czytać książki nabożne, robić sprzęty do kościoła albo co dla ubogich… Nie
mogę dosięgnąć myślą końca tego tygodnia.

DNIA  KWIETNIA, W WIELKI CZWARTEK
Już nasze rekolekc e odbyte, spowiedź wielkanocna odprawiona i nie pamiętam dawno,
ażebym tak spoko ną, tak swobodne myśli była. Wielkie to i nieocenione dobro w zgoǳie być z sobą i z Bogiem! O, ak miłe, ak słodkie, ak poważne obrzędy wiary nasze ,
akie szczęście wychowanym być w ich pełnieniu! Wybornego miałam spowiednika, księǳa Bodue²⁸⁶; on est w moǳie, bo Francuz, ale i bez mody zawsze byłby przewodnikiem
duchownym z mego wyboru, gdyż prawǳiwie święty człowiek; a w takim z łatwością
uznać namiestnika Boga, takiego rad skwapliwie²⁸⁷ się słucha! Niemało goǳin mi zeszło
na osobnych z nim rozmowach. Jak też traﬁć umiał do serca mo ego, aką skruchą go
prze ął, ak wchoǳił w mo e położenie, ak zbĳał próżność, miłość własną! Jak mnie przeświadczyć potraﬁł o marnościach rzeczy luǳkich, o niebezpieczeństwach świata, o słodyczy życia poświęconego Bogu!… Doprawdy, raz miałam ochotę szarą siostrą²⁸⁸ w ego
szpitalu zostać. Już nad tym nie żartem dumałam, przechaǳa ąc się żywym krokiem po
izdebce mo e ; czemuż w ten moment weszła poko owa i o strzelcu królewica coś mówić
zaczęła: rozerwała świątobliwe myśli mo e i użem ich potem uchwycić nie mogła. Jednak sam ksiąǳ Bodue mi mówił, że ży ąc w świecie, na tronie nawet, zbawionym być
można, byle w niczym cnocie nie uchybić; powinności stanu swego dopełnić, o biednych
pamiętać; mówił i to, że taka świętość eszcze więce ma zasługi, bo trudnie sza; dlaczegóż
nie mam się odważyć na trudnie szy zawód, kiedy czu ę w sobie dostateczne siły; uż a
nic podłego nie zrobię; eśli grzeszę, to nie tym, że nisko, ale pręǳe tym, że wysoko
patrzę. Ksiąǳ Bodue i tego wcale nie gani; on powiada, że nie szkoǳi dążyć do wysokiego szczytu, byle iść do niego drogą cnoty, byle nad nim wiǳieć zawsze Boga, sposób
pomocy bliźnim i być gotową bez szemrania wrócić na dół, gdyby taka była wola Jego.
W takim a też zupełnie stanie zosta ę i doprawdy tak estem ǳiś lekka, swobodna, tak
mi oddychać łatwo, żem kontenta, że były te rekolekc e, lubośmy nikogo a nikogo przez
ten czas nie wiǳiały; ǳiś za to wszystkich zobaczę. Bęǳiemy w zamku na zwykłych
wielkoczwartkowych ceremoniach: barǳom ich ciekawa.

DNIA  KWIETNIA, W PIĄTEK
I Wielki Tyǳień, i wielkanocne święta minęły. Nie mogę mówić, żeby te dnie były bez
przy emności; owszem, miałam wiele chwil szczęśliwych, ale co ta spoko ność umysłu
i serca, uż gǳieś uleciała… uż się też i nagrzeszyło niemało: ten biedny człowiek taki
słaby i ułomny! Pomimo na stalszych przedsięwzięć i zamiarów za na mnie szą okaz ą do
dawnego się zwraca. Na przykład, czy to rzecz słychana, w Wielki Czwartek, naza utrz
po spowieǳi i komunii, dałam się unieść próżności; doprawdy, że czasem gniewa mnie
ta uroda. Gdym tego dnia ubierać się miała w żałobę, ak zwykle w te porze, weszła do
mego poko u księżna, za nią e panny służebne i przyniosły mi ubiór przepyszny, zupełnie biały: suknia atłasowa z wielkim ogonem, wieniec z róż białych na głowę, takiż
bukiet do boku i długi blondynowy welum. Zǳiwienie mo e księżna zaspokoiła mówiąc,
że est taki zwycza u dworu, iż w Wielki Czwartek, po skończonym w kaplicy pałacowe
²⁸⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
²⁸⁶Bodue — właśc. ks. Gabriel Piotr Baudouin (–), mis onarz ancuski osiadły w Polsce od r. ,
ﬁlantrop, twórca szpitala ǲieciątka Jezus, wzniesionego w Warszawie ǳięki ego wysiłkom w latach –
mięǳy ǳisie szymi ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską i Przeskok. [przypis edytorski]
²⁸⁷skwapliwie (daw.) — chętnie. [przypis edytorski]
²⁸⁸szara siostra — szarytka, siostra Zgromaǳenie Sióstr Miłosierǳia św. Wincentego à Paulo, założonego
w  we Franc i, a za mu ącego się opieką nad chorymi. [przypis edytorski]
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Miłosierǳie

nabożeństwie, król i wszyscy schoǳą się do wielkie sali, w które uż zasta ą przy nakrytym stole dwunastu starców; król umywa im nogi naśladu ąc pokorę Zbawiciela naszego,
usługu e, gdy eǳą, a podczas te ceremonii edna z znakomitych pierwszego towarzystwa
panien, biało i pięknie ubrana, choǳi do przytomnych²⁸⁹ panów z tacą i prosi o dar aki
dla ubogich. Król sam zawsze tę pannę wymienia i na ten raz mnie kwestarką mianować
raczył; zebrane zaś pieniąǳe zawczasu księǳu Bodue na szpital ego, uż na dokończeniu
będący, przeznaczył. Ucieszyłam się niezmiernie tą powieścią; ale cóż? wcale nie w te
myśli, że przyłożę się do tak miłosiernego uczynku, lecz że się nie pokażę światu w żałobie, w które mi nie do twarzy, że w gronie tylu dam a edna pięknie i biało ubrana będę,
a zatem na pięknie sza. Nie byłaż to niesłychana próżność, zwłaszcza w ǳień taki?… Lże
mi na sercu, żem ten błąd tu wypisała.
Kwesta udała się ak na pomyślnie , do czterech tysięcy dukatów zebrałam; sam książę
Karol Raǳiwiłł, mówiąc do mnie: „Panie kochanku! trzebać co dać tak piękne damie!”
— sypnął od razu pięćset sztuk złota, aż się taca ugięła. Z początku byłam nieśmiała,
nogi mi drżały przy niskim ukłonie, który przed każdym uczynić wypadało; ale potem
ośmieliłam się i dopieroż w ten ǳień przydały mi się prawǳiwie metra od tańca nauki.
Marszałek dworu oprowaǳał mnie, wymieniał każdego z panów i prosił za mnie; bo uż
co mówić, to bym nie była potraﬁła; a kiedy taca zdawała się zbyt ciężką, wypróżniał ą
w osobny worek. Nasłuchałam się komplementów co niemiara; królewic mi powieǳiał,
że szczęście wielkie, żem pieniąǳe, nie serca zbierała, bo każdy byłby musiał oddać mi
swo e; a mu na to: „Nie prosiłabym nigdy o rzecz takową, bo któż by dbał o uproszone
serce?” Podobała mu się ta mo a otwartość; ǳiwię się ednak, ak mógł sąǳić, że bym a
inacze myśleć mogła? Niewieście prosić kogo o serce, choćby króla samego, miałabym
za podłość! Przy ąć, kiedy się dobrowolnie odda i kiedy się przy ąć goǳi, to co innego…
Ale gǳie się myśli mo e zapęǳa ą, wcale o czym innym pisać wypada.
Ceremonia umywania nóg ǳiwnie mi się podobała; ten król schylony u nóg ubogich
starców, sto ący potem za ich stołkami, eszcze mi dotąd tkwi w pamięci; a do tego nasz
August III, choć uż niemłody, barǳo piękny, poważny i wszystko mu przystoi. Królewic
Karol zupełnie się wdał w o ca. W Wielki Piątek obchoǳiłyśmy groby, w grube żałobie;
w siedmiu kościołach byłyśmy, w każdym odmawia ąc po pięć pacierzy; u fary klęczałam
goǳinę całą przy grobie Pańskim. Rezurekc a²⁹⁰ była paradna w Wielką Sobotę w wieczór,
muzyka dworska prześliczna. Święcone u nas było okazałe i do wczora szego dnia ciągle
zastawiano stoły ciastami i mięsiwem.
Kto by mi też był powieǳiał rok temu, kiedy właśnie ako trzeci ǳień mo ego na
pens ą przybycia smutnie u Madame Strumle nad skromnym święconym dumałam, że
a w ten ponieǳiałek świąteczny z królewicem ǳielić się będę; a był u nas dnia tego:
edliśmy z ednego talerza. Jak mi też smaku e mięso po tych czterǳiestu dniach postu;
w Wielki Tyǳień tak tu, ak w Maleszowe z ole em edliśmy, a w Wielki Piątek wcale
z suchotami²⁹¹. I królewic pościł; zda e mi się też, że dużo zmizerniał. Właśnie wczora
z niespoko nością wpatrywałam się w niego, myślałam, że tego nie zważał, bo rozmawiał
z księciem, a on mi potem za tę niespoko ność ǳiękował. Ażem się zawstyǳiła; ak też
to młode pannie baczną być trzeba: nie dosyć e w słowach być ostrożną, eszcze i oczu
pilnować musi. Proszę, na co się przydać mogą w takim razie guwernantki²⁹²? Dobrze
księżna mówi, że która panna siebie nie strzeże, te i ǳiesięć guwernantek upilnować nie
potraﬁ.

DNIA  KWIETNIA, WE ŚRODĘ
Szkoda, utro wy eżdżamy z Warszawy, księstwo adą do dóbr swoich do Opola i a z nimi;
był list od Jmć Dobroǳie a do księżne , w którym zezwala na to, abym bawiła przy nie ,
póki się e nie naprzykrzę i sama mnie nie wypęǳi; spoǳiewam się, że to nie nastąpi, bo
staram się e przypodobać, ak tylko mogę i umiem. Księżna wzbuǳa we mnie szczególne
akieś uszanowanie i bo aźń; wolałabym nie wiem co zrobić, ak ą obrazić, a kiedy na mnie
²⁸⁹przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
²⁹⁰rezurekcja — wielkanocne nabożeństwo z proces ą. [przypis edytorski]
²⁹¹wcale z suchotami — całkiem postnie, t . bez pokarmów gotowanych. [przypis edytorski]
²⁹²guwernantka (daw.) — prywatna nauczycielka. [przypis edytorski]
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Król, Miłosierǳie

łaskawie spo rzy i wiǳę, że ze mnie kontenta²⁹³, akby mi się niebo otwierało. Jeśli kiedy
sęǳiwych lat doczekam, chciałabym mieć tę wspaniałość; sam królewic się e boi.
Nie wiem, ak to wytłumaczyć, alem kontenta z tego, że nie do Maleszowe adę.
Nabiła mi się głowa tą myślą, żem tam wracać nie powinna taką samą, ak wy echałam;
a gdybym teraz wróciła, żadne by odmiany nie było. Żadne ? Ach! Jest, i wielka!… Ale
cóż z nie ?… Nie sposób ednak, żeby rzeczy w tym stanie długo zostały; musi koniecznie
nastąpić akaś stanowcza zmiana! pomyślna mnie uż nie zǳiwi, przeciwną znieść potraﬁę,
bom szlachetnie uroǳona, bom chrześcĳanka. Ale akie a tu kreślę zagadki; gdyby też
komu dostał się ten ǳiennik w rękę, myślałby, żem niespełna rozumu; a a właśnie dla
te obawy tak niewyraźnie piszę: a, kiedy myślę o nim, to się bo ę, żeby kto myśli mo e
nie usłyszał, a pisać bym zaś śmiała? I to uż zanadto, lepie przestać i pod cztery zamki
ten papier schować! Chwilka dłuże , a wydałaby się ta emnica.

DNIA  KWIETNIA, W PIĄTEK, W OPOLU
Blisko od tygodnia tu esteśmy, mie sce dosyć przy emne, mnie ednak nie barǳo wesoło, ale bo mi się też nic nie darzy. Drzewa powinny by się uż zielenić, a eszcze zupełnie
czarne, powinno by być ciepło, a zimno; chciałam zacząć haować, brak mi na potrzebnie szych edwabiów; chciałam grać, klawicymbał²⁹⁴ odstro ony²⁹⁵, dopiero do Lublina
poślą po organistę. Jest tu biblioteka dosyć znaczna, ale klucz od nie u same księżne i bo ę się prosić o niego. Książę ma różne nowe książki ancuskie, ǳieła Woltera²⁹⁶,
na sławnie szego autora we Franc i: za kilkanaście tomików w moich oczach dał sześć dukatów w złocie; księżna czytać mi ich nie pozwala. Co gorsza, przyszedł świeżo z Paryża
romans, za którym wszyscy przepada ą: Nowa Heloiza²⁹⁷, przez akiegoś Russa²⁹⁸ napisana; użem go miała czytać, ale cóż, sam autor umieścił w przedmowie tc słowa: „żadna
matka nie da te książki córce swo e ”, i księżna zakazała mi ą²⁹⁹ surowo. Do tych wszystkich przeciwności cóż eszcze zdarzyło mi się wczora? Księżnie doktorowie warszawscy
kazali, gdy bęǳie na wsi, konno eźǳić dla zdrowia; ona śmiała się z nich, mówiąc, że
tego nigdy nie uczyni — oni ednak obstawali przy swoim i książę kupił dla nie śliczną
powolną³⁰⁰ klaczkę z wygodnym siodłem. Przyprowaǳili ą tu, księżna ednak eźǳić
nie chciała, ledwie ą namówili, żeby prze eżdżała na ośle po ogroǳie, co od kilku dni
coǳiennie czyni; ale mnie, która się koni nie bo ę, przyszła niezmierna ochota eżdżenia
konno; odezwałam się z nią wczora: księżna mnie strofowała, zowiąc tę zabawę barǳo
nieprzyzwoitą dla panny, i pożegnać się z tym pro ektem musiałam; a ak też zawrócił
mi głowę, ak uż w myśli dokazywałam na tym koniu, eźǳiłam na polowanie, i z kim
eszcze?…
Barǳo tu dworno i wiele osób się z eżdża, ako do wo ewody; nie wiem, dlaczego
mnie to wszystko nie bawi; wiǳiałam i Michała Chronowskiego, owego niegdyś pokoowca naszego; zupełnie się odmienił: książę, za rekomendac ą Jmć Dobroǳie a, oddał
go do palestry³⁰¹ lubelskie i on tam dobrze się ma kierować, ale wychudł, nachylił się,
akichciś rumieńców osobliwych dostał i kilka krys³⁰² ma na twarzy. Ani razu od ślubu
Basi nie tańcował: uż teraz nie mazury, nie krakowiaki, ale eksdywiz e³⁰³, kondemna²⁹³kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
²⁹⁴klawicymbał — instrument klawiszowy, poprzednik fortepianu. [przypis edytorski]
²⁹⁵odstrojony — ǳiś: rozstro ony. [przypis edytorski]
²⁹⁶Wolter — spolszczone: Voltaire, pseudonim François-Marie Aroueta (–), . pisarza i ﬁlozofa
epoki oświecenia (autora m.in. powiastki ﬁloz. Kandyd); zwolennika liberalizmu, krytyka wszelkich ideologii,
hierarchii kościelne i zabobonnych wierzeń (uznano go za patrona ateizmu i rewoluc i). Voltaire był niezwykle
wpływową osobistością swego czasu (korespondował m.in. z carycą Ros i, Katarzyną). [przypis edytorski]
²⁹⁷Nowa Heloiza — słynny romans, Julie, ou la Nouvelle Héloise Jean-Jacques’a Rousseau, ukazał się dopiero
w r. . [przypis edytorski]
²⁹⁸Russeau, Jean Jacques (–) — ancuski pisarz oraz ﬁlozof; postulował powrót do natury, odrzucał
zdobycze cywilizac i, w tym po ęcie własności prywatne ; swó model człowieka idealnego, dobrego, wychowywanego w naturze przedstawił w ǳiele z : Emil, czyli o wychowaniu. [przypis edytorski]
²⁹⁹zakazała mi ją — ǳiś popr.: zakazała mi e . [przypis edytorski]
³⁰⁰powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
³⁰¹palestra — grono adwokatów, pełnomocników sądowych; w Lublinie od końca XVI w. funkc onował
trybunał koronny, na wyższy sąd szlachecki, rozstrzyga ący corocznie sprawy z terenu Małopolski i Rusi. [przypis
edytorski]
³⁰²krysa — kreska, tu: zmarszczka. [przypis edytorski]
³⁰³eksdywizja — poǳiał obciążonego długami ma ątku pomięǳy wierzycieli. [przypis edytorski]

     ǲiennik Franciszki Krasińskiej



ty³⁰⁴, kaduki³⁰⁵ ma w głowie: strasznie się nudny zrobił, bo nic nie można zrozumieć, co
mówi. Kto bywa w Opolu barǳo przy emny i zabawny, to książę Marcin Lubomirski,
brat stry eczny księcia, ale znacznie młodszy; znałam go uż w Warszawie: księżna zawsze
coś w nim do nagany zna ǳie, mnie zaś on się niesłychanie podoba; ma tu niedaleko
hrabstwo anowieckie i barǳo nas do siebie zaprasza: może po eǳiemy. Z nim rozmawiać miło, barǳo lubi zabawy, niezmiernie wesoły; wielki przy aciel królewica; ak go
też chwali, to aż serce rośnie! Barǳo mi się podoba książę Marcin.

DNIA  MAJA, W PIĄTEK, W JANOWCU
Od dwóch dni bawiemy w Janowcu i książę Marcin zawczasu oświadcza, że nas nie tak
prędko puści. Pięknie tu nierównie ak w Opolu, a równie dworno. Nie wiem, czy est
w świecie kto ho nie szy, weselszy i gościnnie szy od księcia Marcina. Pienięǳmi tak
sypie i sie e, mówi księżna, ak gdyby się spoǳiewał, że mu wyrosną i że e zbierze.
Co on też teraz robi? Przez śliczny las, który ma niedaleko zamku, każe wycinać wielką
perspektywę³⁰⁶; z gabinetu, gǳie mieszkam i piszę, wiǳę właśnie w te chwili, ak pada ą
wspaniałe drzewa pod siekierami przyna mnie stu robotników; na e końcu stawia ą
pałacyk, ale z takim pośpiechem, że się zda e, że w oczach rośnie; z Warszawy i Bóg wie
nie skąd nasprowaǳał ma strów, przepłaca ich; ale założył się z księciem wo ewodą, że
w przeciągu czterech tygodni pałacyk stanie, i a pewna estem, że wygra. Cały ten las
ma kazać ogroǳić i zwierzyniec w nim założy; okolica obﬁtu e w ǳikiego zwierza, ale
on rozesłał luǳi swoich w dalekie strony, żeby mu i łosiów, i niedźwieǳi sprowaǳono.
Wszystko mi się zda e, że w stawianiu tego pałacyku i w zakładaniu tego zwierzyńca est
akaś ta emnica, i racze ą przeczuwam, niżeli zgadu ę.
Daleko mi wesele w Janowcu: prześliczne mie sce, zamek wspaniały na górze nad
Wisłą, starożytny, bo eszcze po Firle ach; widok stąd na Kaźmierz, na Puławy ks. Czartoryskich barǳo przy emny; sal i poko ów bez końca, malowania i sprzęty przepyszne.
Ale podobno w całym zamku mó pokoik na milszy, est w wysokie wieży; zda e mi się,
żem akąś romansową heroiną³⁰⁷, od czasu, ak w nim mieszkam; są w nim okna na trzy
strony, z każdego czaru ący widok: w ednym na częście sieǳę, bo mnie nad wszelki
wyraz ta perspektywa i ten wzrasta ący pałacyk za mu e. Na ścianach est Olimp. „Wenery³⁰⁸ mu dotąd brakowało, teraz ą posiada” — powieǳiał grzecznie książę Marcin, gdy
mnie tu wprowaǳał. ǲiwnie mi było w tym oknie, w tym gabinecie; zda e mi się, akby
w Janowcu coś dobrego przytraﬁć mi się miało.

DNIA  MAJA, W NIEǱIELĘ
Nie wiem, czym kiedy w życiu tak rano wstała, dopiero trzecia bĳe na zamkowym zegarze, a a uż sieǳę i piszę. Jeszcze nie było zupełnie widno, kiedym się snuła po długich
tego zamku korytarzach ak widmo akie. Bo trzeba wieǳieć, że est tu sala prześliczna i wielce szacowna. Książę Marcin, idąc za miłym i naucza ącym przodków naszych
obycza em, którzy przechowywali starannie portrety znacznie szych z familii osób i pamięć znakomitych ich czynów, umyślił wszystkie podobne zabytki Lubomirskich rodu
w edne zgromaǳić sali. Sprowaǳił sobie z Włoch biegłego malarza, wezwał pomocy
człowieka uczonego, który nie tylko był wyćwiczony w ǳie ach rodu Lubomirskich, ale
i w historii narodu naszego, i po długich naradach ten zamiar wykonanym został, sześć
lat temu,  roku, ak świadczy napis nad drzwiami. Szkoda tylko, ak mówi księżna,
że nie ole no na płótnie, ale al fresco³⁰⁹ na ścianach, te wszystkie portrety i obrazy; uż
ich przenieść nie można i przechować trudnie . Ale nie myśląc o przyszłości, teraz ta sala
prześliczna; wczora po obieǳie książę Marcin wraz z księżną i z księciem wo ewodą tłumaczył i opowiadał mi wszystko, a am sobie zaraz ułożyła, że to wszystko zapisać muszę.
Wstałam więc przed słońcem, przyszłam na palcach do te sali i kiedy wszyscy śpią eszcze,
nakreślę w tym ǳienniku, com słyszała i co wiǳę. Naprzód na wszystkich rogach est
herb Lubomirskich, Srzeniawa bez krzyża, herb prawǳiwie polski, nadany im podobno
³⁰⁴kondemnata (z łac.) — wydany zaocznie wyrok za niestawienie się w sąǳie. [przypis edytorski]
³⁰⁵kaduk — tu: ma ątek pozostawiony bez prawnego spadkobiercy. [przypis edytorski]
³⁰⁶perspektywa — tu: oś widokowa. [przypis edytorski]
³⁰⁷heroina — bohaterka. [przypis edytorski]
³⁰⁸Wenera a. Wenus — rzymska bogini miłości i piękna, odpowiednik gr. Aodyty. [przypis edytorski]
³⁰⁹al fresco (wł.) — malu ąc wprost na świeżym tynku. [przypis edytorski]
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za zwycięstwo, które ich nadǳiad³¹⁰ odniósł nad brzegiem Srzeniawy, rzeki wpada ące
do Wisły o osiem mil od Krakowa. Na pierwszy obraz (bo książę Marcin same uż tylko
chciał prawdy) wystawia trzech braci Lubomirskich, młodych i dorodnych mężów, którzy w przytomności licznych świadków, w obliczu Sieciecha, wo ewody krakowskiego,
sieǳącego na ławicy sądowe , ǳielą się ǳieǳictwem po o cu; i ten ǳiał urzędownie
uczyniony dwóch pisarzów wo ewody na pergaminie kreśli. To ich pismo od roku ,
od panowania Władysława I, syna Kazimierza Mnicha³¹¹, przechowało się dotąd; i ponieważ est na dawnie szym pismem urzędowym znanym w naszym kra u, którego powaga
niezaprzeczona, książęta Lubomirscy barǳo się nim szczycą i mnie książę Marcin tłumaczenie ego z łaciny dał do przepisania. W tych est słowach:
My, Sieciech³¹², wo ewoda krakowski, wóǳ wo ska, wiadomo czyniemy i oświadczamy, komu o tym wieǳieć należy, wszem wobec i na przyszłe
czasy uznawać to potrzebu ącym, że kiedyśmy na ławicy sądowe zasiedali,
przed nasze i zasiada ących z nami oblicze przybyli znakomici rycerze herbu
Srzeniawa: Joachim, Jacek i Przecław, Adriana, z Lubomira pana, chorążego krakowskiego, synowie, zdrowi na ciele i na umyśle; i za poradą życzliwą
swych przy aciół uznali, ako oni dobra niże wymienione, prawem boskim
i przyroǳonym ze spadku o cowskiego na siebie przypada ące, mięǳy siebie
takim sposobem poǳielili, to est: Joachim wziął miasto Lubomir z przyległościami i dom w Krakowie, to którym o ciec ich zwykł przemieszkiwać. Pan Jacek zaś Lipie z przyległościami i  grzywien³¹³ pienięǳy, które
Mikoła z Morawicy o cu ich winien; pan Przecław Wieruszyce, podobnież
z przyległościami; i będą odtąd w następne czasy każdemu z nich tak wyǳielone ich ǳieǳictwa i w nich każdy panem i ǳieǳicem wraz z potomstwem
swoim pozostanie, posiadać e bęǳie spoko nie, ak są oznaczone granicami swoimi; ani z nich który może mieć prawa akie do ma ątku drugiego,
lecz na swe części pozostawać ma on i następcy ego. Do czego w nasze
obecności ciż Joachim, Jacek i Przecław obowiązali się nawza em.
Dan w Krakowie dniem przed Oczyszczeniem N. Marii Panny³¹⁴ roku
Pańskiego . W przytomności tych świadków: Jana z Wielopola, stolnika
krakowskiego, Spytka z Zakliczyna, Szymona z Ga ów, Andrze a z Żydowa,
ǳieǳiców: Eustachiego i Rudolfa, pisarzów naszych.
Po obrazie tego ǳiału następu e cały rząd portretów mężów z rodu Lubomirskich:
edni byli sławni w bo u, druǳy znakomici w raǳie, przymioty Srzeniawczykom właściwe; dlatego też ich pominę. Ale któż est ta białogłowa, którą pierwszą wystawioną
w obrazie tu wiǳę? To Zoﬁa, zakonnica norbertanka; w szesnastym wieku ży ąca, wielką
świątobliwością słynęła; leży uż bez duszy na śmiertelnym łożu, a twarz e nadobną akaś
asność otacza: chorzy dotyka ą się e ciała i są uzdrowieni. Obok nie portret wielkości naturalne e brata, Mikoła a, kanonika; trzyma w ręku księgę otwartą, które tytuł:
„Hymeneus na weselu księżne Ostrogskie  r.”. Miał być uczony i wiersze pisał gładko. Piękny est obraz pod nim będący: przed ołtarzem Matki Boskie klęczy małżeństwo;
uż  lat ży e Joachim z żoną swo ą, Zoﬁą Staszkówną, a eszcze potomstwa nie ma ą;
modlą się więc razem. Święta ǲiewica uśmiecha się do nich i są wysłuchani: w kilka
czasów³¹⁵ roǳi im się syn Aleksander.
Wiǳę tu na drugie ścianie wizerunek ego w ubiorze rotmistrza pancerne chorągwi. Ale Sebastiana, który kupiwszy Wiśnicz, tytuł hrabiego na Wiśniczu dla siebie i dla
³¹⁰nadǳiad (daw.) — praǳiad, przodek. [przypis edytorski]
³¹¹Kazimierz Mnich — Kazimierz Odnowiciel (–), książę rząǳący Polską od ok. , według przekazów kronikarzkich pierwotnie przeznaczony do stanu duchownego. [przypis edytorski]
³¹²My Sieciech itd. — wierny przekład fałszywego dokumentu, wpisanego do krakowskich akt groǳkich w r.
 przez komis ę powołaną do rewiz i archiwum skarbca koronnego; Sieciech był możnowładcą z czasów
Władysława Hermana, a pismo sfabrykował zapewne przewodniczący komis i, bp kamieniecki Stanisław dla
uczczenia swych protektorów — Lubomirskich. [przypis edytorski]
³¹³grzywna — śdw. miara wagi kruszcu bądź wartości pieniąǳa, do XVIII w. wyrażano w nie wysokość kar
sądowych. [przypis edytorski]
³¹⁴ǳień przed Oczyszczeniem N. Marii Panny —  lutego. [przypis edytorski]
³¹⁵w kilka czasów (daw.) — niedługo. [przypis edytorski]
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potomstwa otrzymał, aż w dwóch wiǳę obrazach: raz otacza ą go księża, sieroty, uboǳy,
studenci, a on im wszystkim stosowne dary sypie; drugi raz, w późne starości, pięćset
luǳi, własnym kosztem uzbro onych, co więce , dwóch synów swoich wysyła pod chorągwie Zygmunta III. Jednego z tych synów, Joachima, młoǳieńca dwuǳiestoletniego,
spostrzegam nieco dale ; ale akże zmieniony! Ledwie sieǳi o swe mocy na obozowym
łożu pod uchylonym namiotem; gorączka śmiertelna go trawi, uż prawie kona! Bratu,
schylonemu nad nim, szablą, którą z pracą³¹⁶ unosi, wskazu e nieprzy aciół, z daleka się
snu ących; twarz ego i to ruszenie malu ą boleść widoczną, że nie wśród nich, nie od
żelaza umiera. Szczęśliwszy brat ego Stanisław; to on, który może śmiercią Joachima
poznawszy, akie szczęście żyć dla o czyzny i chwały, oddał się im zupełnie i tyle zasłużył,
że gdy w czasie chocimskie wyprawy wielki Chodkiewicz³¹⁷ przeniósł się do wieczności, on hetmanem na ego mie scu ogłoszony został. Wystawił malarz tę chwilę, kiedy
mu Polacy z radością buławę odda ą; sam królewic Władysław ściska mu rękę i okazu e
swym we rzeniem, aką ufność w nim pokłada; Litwini tylko niechętnie nań patrzą, a on,
wskazu ąc na czarnym kirem okryte zwłoki zeszłego hetmana, zda e się mówić: starać się
będę emu wyrównać. I wyrównał, ak świadczą ǳie e.
Przy inne zabawie³¹⁸ wystawiony eden z trzech synów ego, Aleksander, wo ewoda
krakowski, stały i w nieszczęściu Jana Kazimierza przy aciel; on, długo nie ma ąc ǳieci, ślub uczynił, a gdy mu się potomek uroǳił, dopełnia go: w kaplicy Matki Boskie
w Częstochowie odważa tyle złota, ile syn ego nowo naroǳony waży. Tego syna, Józefa,
marszałka koronnego, wiǳę tu, gdy do ślubu młodą oblubienicę prowaǳi; wdowa po
księciu Wiśniowieckim, siostrzenica króla Jana, księżniczka Ostrogska i Zasławska, wielki
ma ątek i znakomite pokrewieństwo w dom Lubomirskich wniesła; zna du e się osobny
e portret: więce była bogatą niż piękną. Ale raz eszcze wystawił malarz hetmana Lubomirskiego; w wieku sęǳiwym, sieǳi na łożu, na którym uż od  lat ciężka choroba
go trzyma i ani radą, ani ręką o czyźnie służyć nie pozwala. Czu ąc się bliskim śmierci, cały swó ma ątek równo mięǳy trzech synów rozǳielił, trzy tylko rzeczy zostawił
nad poǳiał: namiot wzięty Turkom pod Chocimem, laskę marszałkowską i kamienicę w rynku krakowskim; dwie pierwsze, rysunek trzecie leżą koło niego; on pokazu e
e otacza ącym go synom i akby mówił: ten e dostanie, kto się ich godnością dokupi.
Wszyscy na nie patrzą chciwie, ale w wydatne twarzy Jerzego coś więce ak w innych się
malu e; on też późnie te wszystkie trzy rzeczy oǳieǳiczył: laskę ako marszałek, namiot
ako hetman, kamienicę ako starosta krakowski, a przez zasługi swo e w o czyźnie, nieustraszone męstwo, niezgiętą stałość oǳieǳiczył i sławę. Potraﬁli go ednak zawiśni³¹⁹
poróżnić z Janem Kazimierzem, pomimo iż on tyle razy w sprawie tego nieszczęśliwego
króla życie i ma ątek łożył; wyzuto go z honorów; rozgniewany, zebrał wo sko swo e,
uderzył na królewskich i rozsypał ich. Wiǳę go ednak po te wygrane składa ącego
szablę zwycięską u nóg króla, który go z dobrocią przy mu e.
Obok tego obrazu est portret drugie żony Jerzego, Barbary Tarłówne ; ona wniesła w dom Lubomirskich ten Janowiec, w którym ǳiś piszę: na pamiątkę tego niemal
w każdym poko u est e wizerunek. Ale więce chluby białogłowom tego domu przyniesła córka Jerzego i pierwsze żony ego, Ligęzianki, Krystyna; dwa razy ą też malarz
wystawił; pierwszy obraz est taki: wpośród panien i ǳiewcząt służebnych, sieǳących
nad robotą, stoi ǳiecina nadobna; twarz e , z przyroǳenia żywa i wesoła, przemĳa ącą powleczona est posępnością; po nóżkach widać, że by chciały biegać, a tylko tupać
mogą, bo ǳiecinę za e psoty przywiązała do nogi stołowe poważna i sęǳiwa osoba,
ciotka e , księżna kanclerzyna Raǳiwiłłowa, i surowo na nią patrzy. Na drugim uż co
innego. Wyrosło żywe i niesforne ǳiewczę, a czytaniem ksiąg nabożnych, napomnieniami starszych zniewolona, klęczy sama w poko u przed Matki Boskie obrazem; zapał
malu e się w e pięknych oczach, z palca iglicą złotą przekłutego zbiera krew piórem
i takim pismem poprawę i wieczną służbę przyrzeka. Dotrzymała słowa; wydana za hetmana Feliksa Potockiego, słynąca pięknością, wzorem była pobożności i cnót wszelkich;
³¹⁶z pracą (daw.) — z wysiłkiem. [przypis edytorski]
³¹⁷Chodkiewicz, Jan Karol (–) — wybitny dowódca wo skowy, hetman wielki litewski od . [przypis edytorski]
³¹⁸zabawa (daw.) — tu: za ęcie. [przypis edytorski]
³¹⁹zawiśni — ǳiś popr.: zawistni. [przypis edytorski]
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nie było nad nią zręcznie sze w robotach ręcznych, nie było biegle sze w muzyce, a Bogu
wszystkie te poświęca ąc zdolności, kościoły Jego zdobiła, o Nim i świętych Jego wiersze
składała i śpiewała; dobrych e uczynków ani wyliczyć można; klasztorów kilka założyła, a e własny spowiednik życie e szeroko napisał: mógł śmiało, bo same cnoty miał
wy awiać. Tak zacna siostra sławnego miała brata! Jest obraz ego w naturalne wielkości,
a pod spodem Katona i Salomona polskiego przydomki. Stanisław Lubomirski³²⁰ zasłużył na nie tak obywatelstwem, miłością o czyzny, ako też rzadką mądrością; wiǳę przed
nim stós ksiąg wielki: na edne Przysłowia moralne, na drugie Próżność i prawda, na
innych nabożne tytuły, a nad nim wznosząca się sława wieńczy go laurowym i dębowym
liściem, wielbiąc w nim pisarza i obywatela. I drugi brat Krystyny, Hieronim, także e
goǳien; towarzysz Jana III, z nim tu wystawiony, kiedy pod Wiedniem przygląda ą się
oba wzięte Turkom Mahometa chorągwi, chlubna radość aśnie e w oczach Polaków —
wstyd, boleść i akby zǳiwienie, że żyć eszcze po takie stracie można, wyraża ą twarze
kilku schylonych eńców tureckich, opodal sto ących.
Ale szczególny obraz kończy ten zbiór szacowny (bo ży ących eszcze książąt Lubomirskich późnie szy dopiero pęǳel wystawi); oto wśród ogołoconego przez ziemię lasu
niedźwiedź roz uszony toczy walkę z dorodnym ha dukiem³²¹; uż zda e się, że go ma
pokonać, kiedy zastępu e z tyłu niedźwieǳiowi młoda eszcze niewiasta w myśliwskim
ubiorze i dwie krócice³²² przykłada mu do uszów. Z daleka widać konia przelęknionego,
który z przewróconymi saneczkami pędem ucieka. Prosiłam o dokładne tego obrazu wytłumaczenie, bo mnie wielce za ął. Taka cała historia: Jedna księżna Lubomirska miała
upodobanie w myślistwie; wy echawszy raz na polowanie na niedźwieǳia, gdy wracała do
domu ednokonnymi saneczkami z ednym tylko ha dukiem, roz uszony przez strzelców
niedźwiedź wypadł na nią; koń przelękniony saneczki wywrócił i uciekł z nimi; księżna
i ha duk zostali wystawieni na zapalczywość ǳikiego zwierza, ale wierny i odważny sługa, wymówiwszy tylko te słowa: „Mości księżno! pamięta o żonie mo e i ǳieciach!” —
rzuca się do niedźwieǳia na dwóch łapach ku nim idącego, chce z nim walczyć i pastwą
nawet ego zostać, byle pani czas do ucieczki miała. Odważna Polka, godna tego imienia
i poświęcenia się sługi, opuszczać go nie chce, owszem, za mu e się ego obroną: dobywa
parę krócic zza pasa, zachoǳi z tyłu, przykłada e niedźwieǳiowi do uszów i na mie scu
zabĳa. Doprawdy, że e tego czynu zazdroszczę… Nie ma, zda e się, potrzeby dodać, że
ha duk na całe życie z żoną i ǳiećmi dobrym bytem opatrzony został, mógł był nawet
nie służyć, ale tak będąc przywiązanym, nie chciał pani swo e odstąpić do śmierci.
Ale uż od chwil kilku słyszę hałas w zamku, uż nawet słyszałam i głos księcia Marcina, ak z swymi psami rozmawiał; kocha ich i pielęgnu e ak ǳieci, znany też est w całe
okolicy ako na lepsze charty ma ący; zagorzały myśliwy: prawǳiwy post dla niego czas
teraźnie szy, w którym się na zapaleńsi od łowów wstrzymu ą.
O! uż potrzeba kończyć, uż i koło te sali choǳenie słyszę… uż też piąta goǳina.

DNIA  MAJA, WE CZWARTEK
Jeźǳiliśmy do Opola na dni kilka i znowu nas książę Marcin do Janowca koniecznie
sprowaǳił, żebyśmy świadkami byli ukończenia pałacyku; uż z okien gabinetu mego
zupełnie ukończonym się wyda e, bo wewnątrz tylko nie dosta e mu niektórych rzeczy.
Wygrał zakład książę Marcin i nie wiem, co się to ma znaczyć, ale uż kilka razy mówił
do mnie, że uż co ten wydatek, to wcale nie był na próżno, ak mu wiele takowych wymawia ą, gdyż sowite się spoǳiewa nagrody za koszta w tym celu poniesione; a odbierze
ą za mo ą przyczyną. Doprawdy, że i same siebie, i tego, co się koło mnie ǳie e, po ąć
często nie mogę.

DNIA  MAJA, W SOBOTĘ
A! uż też pręǳe śmierci mogłam się spoǳiewać ak zdarzonego wczora szczęścia. Królewic przy echał, królewic est tu; ten pałacyk, ten zwierzyniec, wszystko to dla niego,
a racze dla mnie; bo uż trudno taić się: on mnie kocha, on nie mógł dłuże znieść mo³²⁰Lubomirski, Stanisław Herakliusz (–) — marszałek wielki koronny, wybitny pisarz i poeta późnego
baroku, zwany Salomonem sarmackim. [przypis edytorski]
³²¹hajduk — służący ubrany w stró węgierski. [przypis edytorski]
³²²krócica — pistolet, broń palna o krótkie luﬁe. [przypis edytorski]
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Miłość

e niebytności i książęta, chcąc mu się przypodobać, wynaleźli ten sposób zbliżenia go
pozornie do przedmiotu tak niepo ętego kochania. O Boże! do czegóż to mnie przeznaczasz?… Szczęście, wielkie szczęście, że uż było ciemno, ak przy echał; byliby wszyscy
obaczyli mó rumieniec, mo e pomięszanie, byłby i on zbyteczną radość w oczach moich obaczył. Jeszcze go nigdy tak dla siebie czułym nie wiǳiałam; co to z tego bęǳie?
na czym się ta miłość — uż więc wymówione to wielkie słowo — skończy?… Dotąd
udawałam zawsze, że nie rozumiem rzeczy dwuznacznych, które mi mówił, starałam się
pilnie ukrywać to, co czu ę; ale czyż tak dłuże potraﬁę? Osobliwie³²³ teraz, kiedy co ǳień
w każde chwili widywać go będę, i to przez czas niemały, bo tu i królewice, bracia ego, z adą: wielkie bęǳie polowanie na zwierza umyślnie na to sprowaǳonego, a którego
eszcze nie zwieźli… Jakże utruǳa i męczy ta nieustanna praca nad sobą, to ukrywanie
uczuć, które gwałtem dobywa ą się z serca; ta niepewność przyszłości, ten dalszy los, który raz tak świetnym się wyda e, że się go aż lękać trzeba, drugi raz tak ponurym, że aż
dreszcz przechoǳi; ta bo aźń skryta, czy się nie błąǳi, czy się źle nie czyni, wszystko to
umysł w taki wprowaǳa odmęt, że rozpoznać myśli swoich nie zawsze można. Żebym
przyna mnie komu zwierzyć się miała? Ale pręǳe umrzeć ak słowo podobne księżnie
powieǳieć; ona uż ǳiś kilka razy napomykała, że szaloną byłaby ta, która by miłości królewica dała wiarę, i że ego żona bęǳie na nieszczęśliwsza. Książę, zda e się, że zwierzenia
mego unika; prawda, zawsze coś powie takiego, co mnie zachęci, w naǳie ach utwierǳi;
ale ufności mo e nie wzywa: zda e się, że tyle polega na moim rozsądku i cnocie, iż mu
się wyda e, że nie potrzebu ę rady i sama na lepie sobie poraǳę; ani wypuszczę z rąk
szczęścia, które mi niebo poda e, ani też na mnie sze nie popełnię płochości. Bóg więc
edyna ucieczka mo a; ǳiś prawie noc całą na modlitwie spęǳiłam. On mnie oświecić,
poprowaǳić raczy. O! aka szkoda, że tu księǳa Bodue nie ma!

DNIA  MAJA, W WIECZÓR
Mamże wierzyć temu, co się stało? Temu, co się stanie? Ja, Franciszka Krasińska, nie
żadna nawet księżniczka, a będę żoną królewica, księżną kurlanǳką, a może kiedyś i czym
więce ?… a tak od niego kochana, że dla mnie zapomina o o cu, o nierówności stanów
naszych, o wszystkim. O Boże! mocny Boże! czy tylko mi się to wszystko nie śniło?
Prawdaż to, żeśmy po echali ǳiś wszyscy po obieǳie do zwierzyńca. Księżna, wchoǳąc na
schody, źle stąpiła i zostać w pałacyku musiała z panną respektową, która zawsze i wszęǳie
z nami, a książęta, on i a poszliśmy choǳić po lesie; książę Marcin zatrzymał się, żeby
pokazać księciu wo ewoǳie przygotowania do łowów, królewic powieǳieł, że choǳić
woli, i wziął mnie pod rękę. Długo milczał, am ǳiwiła się temu, bo zawsze wiele zwykł
mówić, szczególnie też ze mną; nareszcie zapytał się, czy nigdy zrozumieć nie zechcę, do
kogo on tu przy echał i po co. Zwycza em moim odpowieǳiałam, że zapewne do księcia
Marcina, dla zabawy polowania, którą tak lubi. A on, uż ani ta ąc się, ani dwuznacznie
tłumacząc, ak na wyraźnie oświadczył, że przy echał edynie dla mnie i po szczęście całego
życia… Zdumiałam się na te słowa. „Gǳieżby to być mogło — wyrzekłam. — Książę,
czy zapominasz, czym esteś, czym być możesz? Królewny dla ciebie… „Ty królową mo ą
— zawołał z zapałem — tyś naprzód wǳiękami za ęła te oczy, a potem skromnością
i cnotą opanowałaś serce. Nawykłem do tego, że mnie szukały inne kobiety, skorom
przemówił do nich. Ty edna, luboś mnie może więce od tamtych kochała, unikałaś
mnie zawsze, zgadywać trzeba było, co czu esz. Tyś godna pierwszego tronu świata i eśli
królem polskim być pragnę, to tego na więce , bym to piękne czoło koroną uwieńczył…”
Jakże a nie mam myśleć, że mi się to wszystko śniło?… Kiedy, osłupiała, odpowieǳi
znaleźć nie mogłam, książęta zbliżyli się do nas. „Was i niebo biorę za świadków — wyrzekł królewic — ako inne żony mieć nie chcę, tylko tę Franciszkę Krasińską, sto ącą tu
przed wami; dla okoliczności łatwych do zrozumienia żądam sekretu do pewnego czasu,
wy tylko o miłości i szczęściu moim wieǳieć bęǳiecie, a kto mnie wyda, za nieprzy aciela
go poczytam…” Książęta kłaniać mu się zaczęli, mówić o wielkim zaszczycie, zapewniać,
że ukry ą ta emnicę; szepnęli mi oba do ucha: „Godnaś tego!” — i nieznacznie odeszli.
Jam eszcze stała zdumiona, ale nareszcie trzeba było oczywiście uwierzyć, trzeba było
odpowieǳieć czułym królewica wyrazom; musiałam nawet wymówić, że go kocham, i to
³²³osobliwie (daw.) — szczególnie. [przypis edytorski]
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od dawna; i zda e mi się, żeć można uczynić takie wyznanie przyszłemu mężowi. Mężowi?
znowu odchoǳę od siebie; czy nie czary to akie?… Ale co słyszę? Północ bić bęǳie na
zamkowym zegarze, eśli to sen albo czary, mówią, że moc ich o te goǳinie się kończy
i znika… Słucha my… Już wybiła dwunasta, a nie skończyło się szczęście mo e, nie znikła
wielkość… A ten pierścionek odmieniony cóż by znaczył? Miałam od Basi pierścionek
z złotego węża, w Sulgostowie mi go dała; uważał go królewic: taki sam zrobić kazał;
wyryto w środku „Na wieki!” i wziął mó , a ten mi włożył. Tych skromnych zaręczyn naszych drzewa i słowiki edynymi świadkami były… I a tego wszystkiego nikomu, księżnie
nawet, powieǳieć nie mogę; ani Basia, co więce — ani Państwo o tym nie wieǳą. Nie
poświęcił ksiąǳ żaden tych pierścionków, nie o ciec kochany przyszłemu małżonkowi
mnie oddał, nie pobłogosławiła mi matka!… O, uż teraz wierzę!… nie sen to ani czary;
żal serce ścisnął, łzy obﬁte i gorzkie z oczów mi płyną… prawda!… wszystko prawda!

DNIA  MAJA, W PONIEǱIAŁEK, , W JANOWCU
W tak ciągłym byłam omamieniu, tak przeznaczeniem moim, tym, co est, tym, co kiedyś bęǳie, odurzona, że nie wiem, czy to mo a, czyby też polskiego ęzyka wina? ale nie
stawało mi wyrazów do opisania tego wszystkiego, ak by należało. Tyǳień minął, ani
ednego słówka nie nakreśliłam w moim ǳienniku; a był to tyǳień takiego niepo ętego
szczęścia, tak goǳien wspomnienia! I we środę, i przedonegda , i wczora brałam pióro
w rękę; zawsze tyle się natłoczyło myśli i uczuć, iż nimem ładu z nimi doszła, nimem
stosowne znalazła wyrazy, czas z trudnością na to upatrzony upłynął i wstać trzeba było
od stolika. ǲiś pierwszy raz uderzyła mnie myśl okropna, że to szczęście mo e podobno uleci, i ǳiś pisać mogę. ǲiwna rzecz, bo aźń i smutek miałyżby mieć więce słów
od szczęścia?… Królewice Klemens i Albrycht przy echali tu we czwartek; w tenże sam
ǳień zwierza ǳikiego ze wszech stron nazwożono; przez piątek i sobotę polowanie się
odbywało; ǳiś dwa królewice wy eżdża ą, ak mi poko ówka ozna miła to przed chwilą,
i mnie ǳiś pierwszy raz ta myśl uderzyła, że i on od echać może…
Przez ten tyǳień cały, omamiona obecnym i przyszłym szczęściem, za ęta staraniem
ukrywania go przed obcymi, wreszcie po raz pierwszy w życiu gra ąca rolę gospodyni
domu (bo księżnie od tego stąpienia tak noga spuchła, że aż w łóżku leży, i a zastępować
ą muszę), nie miałam byna mnie czasu myśleć o tym, co nastąpić może; i nie wiem
doprawdy, czym myślała, że to uż rzeczy tak zawsze zostaną? Czy też podobno nie myślałam wcale; ale to wiem, iż bo aźń i smutek zupełnie mi wyszły z pamięci. ǲiś, akby ze
snu tymi słowami poko ówki obuǳona, czu ę nieznośne udręczenie. Cóż to bęǳie, ak
królewic po eǳie? Z akąż a myślą usnę? Z aką się obuǳę? Po co wstanę? Dla kogo się
starownie³²⁴ ubiorę? Kim, czym przez ǳień cały za ętą będę? Ani wiem, ani wystawiam
sobie, ani po mu ę… aż mi niedobrze… okno otworzyć muszę. — A!… Oddycham, lepie
mi teraz; choć dopiero szósta goǳina, uż postrzegłam w oknie pałacyku, w tym poko u,
gǳie on od przybycia braci mieszka, powiewa ącą chustkę białą. Taki co rano znak na
dobry ǳień mi da e; nie przyznam mu się nigdy do tego, broń Boże! iż dopiero raz eden
znak ten uż zastałam wstawszy; nie chcę go zawstyǳać, żem od niego rannie sza…
Ale któż to tak pędem, perspektywą przez las wyciętą, na koniu eǳie? Może on? Nie,
to strzelec ulubiony ego; zapewne z bukietem dla mnie: wiem, że po niego o mil kilka do
akie ś oranżerii posyłał. Czegóż a się też troszczyłam? Po co te obawy? On tu est eszcze;
od nikogo nie słyszałam, żeby miał wy eżdżać; może wcale nie po eǳie, a przyna mnie
nie tak prędko; ani wątpić, będę eszcze miała i drugi, i trzeci, i czwarty takiego szczęścia
tyǳień. Wszak na pierścionku napisać kazał „Na wieki”. Ten pierścionek akże mi drogi!

DNIA  MAJA, WE ŚRODĘ
O nie! Skończyło się na ednym tygodniu szczęścia! A uż wiǳę, że pamięć ego wszystkie
następne w porównaniu z nim czarne i posępne uczyni! Ale bo to na gorze , kiedy się od
ponieǳiałku źle darzyć zacznie. Te słowa poko ówki były pierwszymi, które usłyszałam
w ten tyǳień, i odtąd same złe nowiny słyszę. Zaraz tego dnia dowieǳiałam się z pewnością i od strzelca, który mi bukiet przywiózł, i od samego królewica, że wy echać wkrótce
musi; zaledwie pod różnymi pozorami trzy dni po braciach miał tu bawić, te utro do³²⁴starownie — ǳiś popr.: starannie. [przypis edytorski]
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piero się skończą, a on uż ǳisia wy eżdża. Król przysłał w nocy sztafetę³²⁵ z rozkazem,
żeby wracał ak na pręǳe ; po echał raz eszcze do pałacyku, bo tam ważnych papierów
zapomniał; za pół goǳiny wróci, a potem po eǳie. Sam nie wie, kiedy się zobaczemy.
Ach! Czemuż to dni szczęścia krótsze są od innych?

DNIA  CZERWCA, W NIEǱIELĘ
Już blisko dwa tygodnie, ak królewic po echał, dwóch posłańców było od niego, dwa
liściki wsunął do mnie pod kopertę księcia wo ewody. Ale cóż to est list? akże to w nim
słów i rzeczy mało dla tych, którzy rozmawiać, wszystko sobie zwierzać przywykli; których szczęście być razem, patrzeć na siebie. I czytam e, i odczytu ę, zawsze toż samo.
List tak mało zastąpi rozmowę ak portret osobę; zostawił mi swo ą miniaturę królewic,
dosyć podobna: ale cóż mi z nie ? Ja mam twarz ego eszcze podobnie szą w pamięci wyrytą, a ten portret zawsze ednakowy, ani mówi, ani się uśmiecha, ani patrzy na
mnie. A nadto akże to czczą³²⁶ rzeczą est list, na który odpowieǳi dać nie można, to
istna z niemym rozmowa; bo co uż tego, to przenieść na sobie żadnym prawem nie
mogłam: zdawałoby mi się, że mi ręka uschnie, gdybym bez wieǳy ciotki, roǳiców,
starsze stiostry do kochanka ednę literę napisała; powieǳiałam królewicowi, że listu
ode mnie mieć nie bęǳie, dopóki żoną ego nie zostanę, i choć Bóg eden wie, ile mnie
to kosztu e, dotrzymam słowa… O! akże po wy eźǳie ego ǳień każdy był nieznośny…
Z początku ak błędna, ak osłupiała choǳiłam; byłabym chciała akim cudem przespać
czas ego niebytności… Mamże powieǳieć, co mnie z tego letargu obuǳiło? Księżna
nagle zapadła w skutku tego nieszczęsnego stąpienia; nie umiano się obchoǳić z tą nogą
od razu, spuchła i zaogniła się tak mocno, że księżna dostała gwałtowne gorączki i przez
trzy dni była barǳo źle. Ani wyrazić potraﬁę, co się ze mną przez te trzy dni ǳiało! Nie
sąǳiłam, żebym o czy e zdrowie, prócz o zdrowie Państwa, sióstr i ego, tak niespoko ną
być mogła.
Przez te trzy dni nie tęschniłam do królewica, co więce — prawie rada byłam temu,
że go nie ma; bo w ego przytomności³²⁷ nie byłabym mogła tak zupełnie za ąć się księżną.
Myśl, że ona umrzeć może, w rozpacz mnie wprowaǳiła, bo pomimo tego wszystkiego,
co książęta, co królewic co ǳień mówili mi i mówią, a znam³²⁸ dobrze, że ą milczeniem
moim obrażam, i ta myśl trucizną est dla mnie, bo nie ma zgryzoty nad zgryzoty sumienia. Od samego początku cieszyłam się edynie naǳie ą, że przy ǳie ǳień, w którym
i e , i Państwu, i kochane siostrze do nóg upadnę i mimowolny błąd wyznam; przez te
trzy dni, kiedy w niebezpieczeństwie była, ta naǳie a za każdą chwilą spełznąć mogła.
Ach! cóż by się natenczas ze mną stało? Opanowała mnie także, nie wiem skąd, ta myśl
sroga, że i Państwo uż niemłoǳi, że i ich nagła choroba, śmierć zaskoczyć może. Piekielne męki przez te trzy dni wytrzymałam; księżna zdrowsza, z Maleszowe były dobre
wiadomości: ożyłam.
Doprawdy, gdyby ǳiś powieǳiano mi, że król pozwala synowi publicznie żenić się
ze mną, nie mogłabym serdecznie Bogu ǳiękować, ak kiedy doktór zaręczył, że księżna
zdrową bęǳie; chociaż tamta wiadomość celem est życzeń moich. Bo cóż się to w sercu
królewica ǳiać musi? On, który pewny est, że nie tylko ukrywaniem swo e miłości, ale
samą miłością srogo obraża o ca!… Truchle ę na tę myśl. O Boże! czemuż mi te uwagi
dawnie nie stawały w pamięci? Czemuż mi nie po stały w głowie przy królewicu? po
cóż on od echał? Póki tu był, los mó tak świetnym, tak szczęśliwym mieniłam³²⁹; teraz
zda e mi się często, że nie ma nade mnie nieszczęśliwsze istoty. Bo też tak est. Obrażać
na lepszych roǳiców, ukochaną siostrę, szanowną ciotkę, być przyczyną tego, iż syn dobrego o ca, poddany króla swego obraża, to boleść dotkliwa, niepo ęta; czemuż a e nie
przeczułam? czemu mnie kto nie ostrzegł?… A gdy sobie przeszłość przypomnę, akże
gorąco pragnęłam tego, co ǳiś ǳie e się ze mną; od ak dawnego to uż czasu ta myśl
wyniosła, ak wróg aki, opanowała mó umysł. Nieszczęsny Macieńku! Tyś ą podobno
pierwszy mo e próżności podsunął.
³²⁵sztafeta — tu: posłaniec konny. [przypis edytorski]
³²⁶czczy — marny, nic nieznaczący. [przypis edytorski]
³²⁷przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
³²⁸znać — tu: wieǳieć. [przypis edytorski]
³²⁹mienić — tu: nazywać, określać ako. [przypis edytorski]
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Szczęśliwa Basiu! Czemuż królewic nie uroǳił się równym moim? Równym? czy
szczerze chciałabym tego? Ach! ak też to dobrze, że nikt prócz Boga i nas samych w głębi
serca czytać nie może; Bóg przez nieskończoną dobroć, my przez słabość tak wiele sobie
wybaczamy!… Ale uż pół goǳiny, akem od księżne odeszła; ona lubi mnie mieć koło
siebie, nikt e tak ak a dogoǳić w niczym nie umie; i prawǳiwie mnie uż teraz nigǳie
tak nie est dobrze ak przy e łóżku: tam czu ę się być potrzebną, tam wiǳę z radością,
że serca mego nie opanowało wyłącznie edno uczucie.

DNIA  CZERWCA, WE CZWARTEK, W OPOLU
Księżna tak uż znacznie do sił i zdrowia przyszła, iż przedonegda ³³⁰ przy echaliśmy tuta :
żal mi było wy eżdżać z Janowca. W ostatnim liście zastraszył mnie królewic, że do księstwa swego na parę miesięcy echać bęǳie musiał; głowę sobie łamie, akim by sposobem
wiǳieć mnie przed od azdem; dopieroż to te miesiące żółwim krokiem iść będą; trapi
mnie nade wszystko ego zmartwienie. Jest tu kilka osób z Warszawy, est nawet i biskup
kamieniecki, tak goǳien poważania i szacunku; uspokoić się nie mogą nad zmienieniem
się królewica: mizerny, smutny, od luǳi chroni; króla nawet stan ego niespoko nym
czyni; i to wszystko z mo e przyczyny. Ach! Doprawdy, wielkie zmartwienie kochać kogo barǳo; wszystko w dwó nasób się czu e, a ponieważ więce złego niż dobrego na tym
świecie, trochę radości, wiele zmartwienia z każdym kochaniem przybywa. Co się też i ze
mną stało? Wszyscy mnie mizerną i smutną zna du ą; Kochana księżna składa tę zmianę
na niewczas³³¹ i trudy przy nie poniesione; każda podobna e mowa, każda pochwała
przywiązania mego ku nie akby sztyletem serce mi przeszywa. Kiedyż się te okoliczności
odmienią? kiedyż szczęście wróci? kiedy na tym sumieniu, tak niegdyś lekkim, nic ciężyć
nie bęǳie?

DNIA  LIPCA, W SOBOTĘ
Zabłysła chwila szczęścia i minęła: był tu, ale tylko dwie goǳiny; w tę środę wy echał
z Warszawy, niby do Kurlandii, a on tymczasem, wysławszy tylko ekwipaże³³² swo e, sam
zamiast na północ, na południe się udał; przy echał tu, a teraz dniem i nocą dąży, żeby
razem z dworem swoim w Białymstoku stanął. Wiǳiałam go tak krótko, że mi to wiǳenie snem się wyda e; przebrany za swego strzelca przy echał, nikt go nie poznał, nikt
też poznać nie był powinien, prócz mnie i księcia. Jak też mnie błagał, żebym pisywała do
niego, płakał; szczęście wielkie, że tak mało czasu byliśmy z sobą, bo kto wie, czy bym się
była dłuże łzom ego oparła. Niepo ęta est we łzach siła. Trzy miesiące czas na krótszy
pobytu ego w Mitawie; ileż to dni w trzech miesiącach! Ile goǳin, ile minut! Niczym
eszcze byłoby same cierpieć, ale ego to oddalenie tyle martwi; prawda, że zmizerniał
do niepoznania.

DNIA  WRZEŚNIA, WE CZWARTEK
Nie pisałam blisko dwa miesiące; minęły, bo wiǳę, że wszystko mĳa na świecie: i złe,
i dobre; ale ak też długie i smutne były. To nie sposób, żebym a dopiero ośmnasty
rok zaczęła, uż takam stara! tyle łez, tyle myśli, trosków³³³ tyle!… Królewic, ile razy do
mnie pisze, zawsze upewnia, że w paźǳierniku wróci; ǳiś tak się ucieszyłam zobaczywszy
w tute szym ogroǳie kilka liści suchych na ziemi: zdało mi się, że to uż paźǳiernik;
niedługo po eǳiemy do Warszawy, księżna zapomniała, że słabą była. Miałam przez ten
czas wielką biedę; traﬁała mi się znakomita partia: księżna, która od czasu słabości swo e
dwa razy tyle mnie pokochała, zniósłszy się z Państwem, wraz z biskupem kamienieckim
wszystko ułożyła i była pewną, że a przystanę na te układy z radością.
O Boże! akże mi było bolesno zniszczyć te wszystkie e plany, znieść e gniew słuszny, słuchać uwag, napomnień, a nade wszystko przycinków dla królewica — i milczeć.
A do Państwa akże mi trudno było list z przeproszeniem napisać! Udałam się w pokorę;
słusznie mówią, że ona niebiosa przebĳa; Jmć Dobroǳie ka odpisać mi raczyła łaskawie,
z żalem, ale bez gniewu: Roǳice, którzy wypuszczą córkę z rąk swoich, ǳiwić się nie mogą
³³⁰przedonegdaj (daw.) — przedwczora . [przypis edytorski]
³³¹niewczas (daw.) — niewygoda. [przypis edytorski]
³³²ekwipaż (daw.) — powóz. [przypis edytorski]
³³³trosków — ǳiś popr. forma D.lm: trosk. [przypis edytorski]
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(pisze na końcu), jeśli ich woli nie słucha. Zwycza ne błogosławieństwo, krzyżyk macierzyński przesyła mi, a na gorące prośby mo e zapewnia i ręczy, że Jmć Dobroǳie się nie
gniewa. Czym a też przewiǳieć mogła, że to, co szczytem szczęścia mieniłam, w taką
otchłań utrapień mnie wrzuci; z owe pomyślności usnuło się zupełnie akieś pasmo zmartwień; ǳień każdy nowe, niespoǳiane do dawnych doda e, a końca nawet przewiǳieć
nie można.

DNIA  WRZEŚNIA, WE WTOREK, W WARSZAWIE
Od kilku dni gościmy w Warszawie; z akąż radością zbliżałam się do nie , ak mi się piękną
zdawała! Tu królewica obaczę, w ostatnim liście zaręczył mi, że na pierwszego paźǳiernika
przy eǳie: to za tyǳień; gdyby też nie ta naǳie a, uschnąć by trzeba, a w Warszawie
sto razy mi gorze ak na wsi. Te wizyty, te asamble³³⁴, te ubiory, które dawnie tyle
mnie bawiły, ǳiś nieznośne mi są; zda e mi się, że każdy ta emnicę mo ę z mych oczów
czyta, ale w zły akiś sposób, bo akby sobie szyǳili ze mnie, osobliwie też białogłowy.
Jedna tak mi dopiekła wczora pytaniami, troskliwością swo ą, że uż łzy na doręczu³³⁵
były; a ǳiało się to w obliczu pięciuǳiesiąt osób; nie wypiszę e nazwiska, rada bym
go i z pamięci wytrzeć, gdyż wielką mam skłonność do nienawiǳenia e ; a tego uczucia
by mi też eszcze do zupełne niedoli potrzeba. Książę wo ewoda ulitował się nade mną
i w pomoc mi przyszedł; niech mu Bóg stokrotnie tę dobroć zapłaci: zginęłabym uż od
dawna, gdyby nie on; zawsze w na trudnie szym razie ratu e mnie; to tylko bieda, że wcale
zmartwieniom moim nie da e wiary i kiedy się przed nim użalać chcę, on mnie ǳieckiem
zowie; uż mu nigdy nic nie powiem.

DNIA  PAŹǱIERNIKA, WE CZWARTEK
Przy echał, wiǳiałam go, zdrów, ale cóż? Wiǳiałam go przy licznych świadkach i kiedy
bym była chciała wybiec naprzeciw niego na ǳieǳiniec, trzeba było czekać spoko nie
przy stole, aż we ǳie do poko u, z księstwem się przywita, i ukłonić mu się niziuteńko.
To przyna mnie dobrze, że przy echał i że zdrów; wszystko weselszym mi się wyda e,
wszystko dobrze bęǳie.

DNIA  PAŹǱIERNIKA, WE WTOREK
O Boże! akież a to słowa wyrzekłam przed chwilą! Jakąż obietnicę dałam! Cóż to się
stanie za dni kilkanaście? czwarty listopada akiż to ǳień bęǳie? to imieniny królewica,
i akiegoż on wiązania³³⁶ się domaga? Oto ręki mo e ; zaklął mnie na Boga, na roǳiców,
powieǳiał, iż zwątpi o moim przywiązaniu, eśli tego nie uczynię: zmiękczona łzami ego,
zachęcona naleganiami księcia wo ewody, obiecałam i uż obietnicy mo e żału ę, ale on
akże szczęśliwy odszedł. Jednak i królewic musiał coś uczynić dla mnie: chciał naprzód,
żeby się to wszystko odbyło bez wieǳy Państwa, tylko z wieǳą książąt Lubomirskich; uż
to temu oparłam się zupełnie; powieǳiałam mu wyraźnie, że wolałabym daleko odrzucić
miłość ego, zakonnicą zostać; pozwolił więc napisać do Państwa i obiecał przypisać się
do mego listu. Przyznam szczerze, że obraził mnie tym nieco; wszak to zawsze kawaler
pokornie prosi roǳiców panny o e rękę; prawda, kawaler, ale nie królewic: ǳiś pierwszy
raz uczułam z przykrością różnicę, aka est mięǳy nami, i to, że on łaskę mi robi żeniąc
się ze mną. Była chwila, w które odezwała się polska duma, cofnąć się chciałam, wszystko
zerwać, ale uż było za późno, użem dała słowo. Teraz pisać do Państwa trzeba, wyznać
im tak długo ta oną miłość, taką ich obrazę, takie przestąpienie ufności i uszanowania,
akie ǳiecię każde roǳicom winne. O Boże! Wielki Boże! Natchnĳ mnie! Doda siły!
Nie wiem, czy ten winowa ca, którego przed sąd prowaǳą, może więce drżeć ode mnie?
Czy nieszczęśliwszym być może?

DNIA  PAŹǱIERNIKA, WE CZWARTEK
Już po echał zaufany poko owiec księcia wo ewody do Maleszowe ; a dosyć byłam kontenta z mego listu, ale królewic go zganił: powieǳiał, że zbyt pokorny, i a bym też miała
ochotę zganić nawza em przypisek ego i powieǳieć, że zbyt królewski; ale mi książę usta
³³⁴asambl (z .) — zebranie towarzyskie. [przypis edytorski]
³³⁵na doręczu (daw.) — gotowy. [przypis edytorski]
³³⁶wiązanie (daw.) — podarek imieninowy. [przypis edytorski]
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zamknął. Jaka też bęǳie ich odpowiedź? Czasem mi się zda e, że nie pozwolą; bo ǳiwna
rzecz, iż od akiegoś czasu wszelka duma, wszelka próżność znikła z serca mego: to mi
zda e się niczym, że on est królewicem, księciem kurlanǳkim, że królem polskim być
może; to wszystkim, że on zezwolenia o ca, a błogosławieństwa roǳiców nie mam. Jedna rzecz przyna mnie nieco mnie pociesza: Bóg natchnął mnie myślą, żeby prosić, czy by
nasz proboszcz maleszowski nie mógł tu przy echać i dać nam ślubu. Książę powieǳiał,
że to uczyni; bęǳie przyna mnie akieś wyobrażenie roǳiców, akiś cień przyzwoitości.
Jakże mi teraz często los Basi w pamięci sta e! Ja myślałam, że ona mi mało życzy, a ona
mi wiele życzyła, kiedy powtarzała: „Obyś tylko tak była ak a szczęśliwa!”

DNIA  PAŹǱIERNIKA, WE ŚRODĘ
Jest list od Państwa, zezwala ą, życzą nam szczęścia; ale w ich błogosławieństwie nie ma
te czułości, które Basia tyle doznała, i słusznie: am na nią nie zasłużyła. Królewic spoǳiewał się osobnego do siebie listu, nie ma go; obraził się tym cokolwiek i wiele mówił
z księciem o dumie niektórych panów polskich. Już przyna mnie szczęśliwam z tego,
że Państwo wieǳą o wszystkim: kamień spadł mi z serca; obiecali dochować sekretu,
póki ich sam królewic nie uwolni; w ich wyrazach przebĳa nieco radości i zǳiwienia
nad związkiem tak zaszczytnym, ale szczególnie w słowach kochane matki est akiś żal
rozlany; te mnie na mocnie dotknęły: Jeśli bęǳiesz nieszczęśliwa — mówi do mnie —
nam swego nieszczęścia przypisać nie bęǳiesz mogła; jeśli zaś (o co Majestat Boski błagać
nie przestanę) szczęście w tym postanowieniu znajǳiesz, roǳice cieszyć się nad tobą będą;
ale nie tyle, co nad innymi córkami, boś im nie dozwoliła pociechy przyłożenia się w czym
do szczęścia twego. Już prawie tych słów w liście Państwa nie znać, tylem łez nad nimi
wylała; w sercu zostaną na wieki. Proboszcz przy eǳie, od ǳiś za tyǳień uż bęǳie po
wszystkim. Książę o indult³³⁷ się wystara; sekret dochowu e się dotąd wybornie, mnie
same wierzyć się nie chce, że a panną młodą wnet będę: żadnych przygotowań do wesela; wszystko cicho, głucho, toteż wesela nie bęǳie! Mó Boże! na tyǳień przed ślubem
Basi co się to ǳiało w maleszowskim zamku! Żebym przyna mnie królewica co ǳień
widywać mogła, ale czasem i dwa dni miną bez wiǳenia go. Boi się niezmiernie obuǳić troskliwość króla, a barǳie eszcze Brühla, więc i w publicznych mie scach mnie
unika, i u księstwa rzaǳie bywa. Tak się też to dobrze uda e, że wczora na wieczorze
u pani Moszyńskie , którą barǳo kocham, usłyszałam przypadkiem taką rozmowę. Jakiś
pan mnie nie znany mówił do drugiego: „Ale starościanka Krasińska dużo spaszowała³³⁸.
„Nic ǳiwnego — odpowieǳiał tamten — wszyscy mówią, że pannie książę kurlanǳki
zawrócił głowę, on zaś kogo wiǳi pięknego, to kocha; oto i teraz uda e się do kra czyny,
i schnie niebożątko”. Chociaż wiem, że królewic tak umyślnie dla niepoznaki robi, zimny
dreszcz przeszedł mnie na te słowa; wreszcie akże przykro pannie uczciwe być żarcików
celem!… I nikogo, przy aciółki żadne , żeby e się zwierzyć, rady zasięgnąć. Poko ówkę,
którą dotąd miałam, głupiuteńką (bo nie domyśla się niczego), książę aż gǳieś do Litwy
odsyła, a za dni kilka mam mieć akąś dobrego uroǳenia pannę służącą, mężatkę, uż
w wieku barǳo do rzeczy, ale które nie znam wcale. Nie mam nawet z kim się naraǳić, ak się ubrać do ślubu. Pytałam się księcia, on mi powieǳiał: „Jak co ǳień”. O!
Jakże ǳiwne przeznaczenie mo e? Robię na świetnie szą partią w całe Litwie i Koronie,
a córka mo ego szewca świetnie szą mieć bęǳie wyprawę i wesele.

DNIA  LISTOPADA, WE ŚRODĘ
Już stało się, użem żoną królewica: on mnie, a emu przed ołtarzem, przed Bogiem,
nie ma temu, ak goǳina, wieczną przysięgli wiarę i miłość. Okropny ednak był ten
ślub! Z takim strachem, tak nagle! Jeszcze drżę cała i myśli moich rozpoznać nie mogę…
Już dwa dni nie wiǳiałam była królewica; udawał chorego na mocną ﬂuks ą³³⁹, krokiem
nie wy eżdżał z domu i na ǳiś od obiadu u księcia prymasa i u posła hiszpańskiego,
od balu u pana hetmana się wymówił… Poko ówkę mo ę onegda odesłano, a wczora
przybyła owa panna, która księciu przed krucyﬁksem zata enie wszystkiego, co wiǳieć
bęǳie, przyrzekła… ǲiś o piąte rano zastukał do drzwi moich książę wo ewoda; uż
³³⁷indult — zezwolenie na ślub z pomminięciem zapowieǳi. [przypis edytorski]
³³⁸spaszować (daw.) — tu: zmizernieć. [przypis edytorski]
³³⁹ﬂuksja (daw.) — opuchlizna twarzy spowodowana przez zapalenie zębów a. okostne . [przypis edytorski]
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Ślub

byłam ubrana i na nogach od dwóch goǳin. Udało nam się wy ść cichuteńko, królewic
i książę Marcin czekali u bramy; wiatr był niezmierny, ciemno zupełnie, szczęściem przyna mnie , że deszcz nie padał. Poszliśmy piechotą do karmelitów, po azd byłby narobił
hałasu; to kościół na bliższy; tam nas czekał poczciwy proboszcz; choć tak blisko, gdyby
nie królewic, byłabym kilka razy upadła. A w kościele akże okropnie! Cichość i ciemność grobowa, na ubocznym ołtarzu świec tylko dwie, nikogo prócz księǳa i zakrystiana;
rozlegał się odgłos naszych kroków ak gdyby w odludne askini. Nie trwała ceremonia
i ǳiesięciu minut; ledwie się skończyła, ak gdyby nas kto gonił, uciekliśmy z kościoła.
Królewic odprowaǳił nas do bramy; książę Marcin gwałtem prawie go przymusił, żeby
odszedł i wrócił do swego pałacu, bo stał długo i ode ść nie chciał.
Ubiór mó był coǳienny, nawet nie biały; gałązkę tylko rozmarynu wetchnęłam naprędce we włosy; wczora, przypomniawszy sobie ślub Basi, sama nagotowałam sobie ze
łzami dukat, kawałek chleba, trochę soli i cukru, ale ǳiś z wielkiego pośpiechu tego
wszystkiego wziąść zapomniałam. I teraz estem znowu w moim poko u, nikt mi nie
winszu e, nikt nie błogosławi, wszyscy śpią; dnie e, a świeca się pali, akby przy umarłym, i gdyby nie ten dreszcz zimny, którego się od wczora pozbyć nie mogę, gdyby nie
ta złota obrączka, którą niedługo zd ąć i schować wypadnie, nie wierzyłabym, że użem
na wieki z królewicem złączona, że wracam od ślubu, żem est panną młodą.

DNIA  GRUDNIA, W PONIEǱIAŁEK, W SULGOSTOWIE
Już nie miałam pisać wcale ǳiennika: pozyskawszy dozgonnego przy aciela, któremu
wszystkie myśli zwierzałam, nie wiǳiałam nawet potrzeby pisania go, ile że królewic (bo
uż podobno tak go całe życie zwać będę) nie umie tak dobrze po polsku, żeby go mógł
czytać i rozumieć; ale od dwóch dni los srogi, który mnie ciągle prześladu e, oderwał mnie
od ukochanego męża. Bóg wie, kiedy się znowu z nim złączę, trzeba do dawnego wrócić
powiernika! O! akże te dni ostatnie były okropne! co wypadków! co ciosów! Prawǳiwa
Opatrzność Boska, żem nie dostała zupełnego pomięszania zmysłów. Jednak tu przy echawszy tak byłam ǳiwna, że gdym Basię i e męża do osobnego poko u wezwała, gdym
im zaczęła opowiadać, że mnie księżna wo ewoǳina z domu swego wypęǳiła, żem a
niewinna, że estem żoną królewica, nieboga siostra, nie wieǳąc o niczym, zdumiała;
przestraszona, chciała biec po luǳi, po ratunek, bo przekonaną była, że mam wariac ą.
Teraz, kiedym im wszystko opowieǳiała, kiedy wszystkiemu uwierzyli, ich rozsądek mnie
rozum przywrócił i może potraﬁę tu zapisać tę straszną przygodę. Jak kiedy Bóg pozwoli,
iż zupełnie szczęśliwą i spoko ną będę (o czym wątpię, żeby to kiedy uż nastąpiło), miło
mi bęǳie odczytać te dawnych prześladowań losu opisy, chociaż na doskonalsze szczęście
nie potraﬁ wymazać ich z pamięci.
Już szósty tyǳień od okropnego dnia ślubu naszego się skończył; król, dwór, Warszawa cała, nikt w domu nawet ani się domyślał tego, co się stało, a zawsze, ak i ǳiś
eszcze, starościanką Krasińską od wszystkich zwana, królewic nigǳie prawie nie uczęszcza ący pod pozorem zdrowia, nasze nieczęste schaǳki przez księcia wo ewodę ułatwiane
i emu tylko wiadome. Ale tyǳień temu królewic wy eżdżać zaczął i ak dawnie i księstwu oddał wizytę. Byłam natenczas w poko u, pierwszy raz od dnia, ak mężem moim
został, wiǳiałam go w przytomności obcych; nie mogłam ukryć pomięszania, nie mogłam nie spo rzeć na niego mile, i księżna to postrzegła. Gdy od echał, nie szczęǳiła
ła ań, napomnień, słów przykrych; a, pewna niewinności mo e , odpowieǳiałam zbyt
hardo; nieszczęsna, dałam nawet do zrozumienia, że nie płocha³⁴⁰ miłość z królewicem
mnie wiąże, i ta odpowiedź przyczyną się stała całego nieszczęścia.
Księżna przez ǳień następu ący niezmiernie była pomięszana, naza utrz królewic znowu przy echał; miał mi akąś dobrą nowinę donieść; pewny, że dnia tego nie bęǳie mógł
mówić ze mną na osobności, bilet napisał, a bawiąc się z koszyczkiem moim od roboty,
wsunął go zręcznie. Nie uszło to bacznego oka księżne , ledwie wyszedł, porwała koszyk,
a przeczytawszy na bilecie podpis: „Pour ma bienaimeé”³⁴¹, uż nie mogła gniewu położyć
granic; nie wiem, ak mnie nie zabiły na mie scu e słowa, bo mnie nazwała zakałem,
hańbą, wstydem rodu Krasińskich; bo mi powieǳiała, że o ca i matkę w grób wpęǳę.
„Ale nie udaǳą ci się te fortele — dodała eszcze (gdy a, wskroś prze ęta tym obelg
³⁴⁰płochy (daw.) — lekkomyślny. [przypis edytorski]
³⁴¹Pour ma bienaimeé (.) — dla mo e ukochane . [przypis edytorski]
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nawałem, mogąc usprawiedliwić się ednym słowem, milczałam ednak, bom mężowi
milczenie przyrzekła) — nie udaǳą ci się, zapobiegłam ich skutkom; oto kopia listu,
który ǳiś rano Brühlowi posłałam: w nim uwiadamiam go, że uczciwość i honor nad
wszystkie familĳne przekłada ąc związki, nad wszystkie wielkości widoki, mam sobie za
święty obowiązek donieść mu, że królewic w tobie się kocha; błagam go, by wyrwał księcia z tych sideł, czynił, co mu się zdawać bęǳie, byle przerwał tę miłość, póki czas eszcze, byle mnie usprawiedliwić, żem do te podłe intrygi nie należała i chyba zbytecznym
zaufaniem w cnocie własne siostrzenicy zgrzeszyłam! Tak o wstyǳie twoim i szalone
dumie może uż teraz i król uwiadomiony! „Król! — krzyknęłam odchoǳąc zupełnie od
siebie na te słowa — niechże mu nikt nie powie, żem a ego żoną!” A klęka ąc przed
księżną, z wielkim płaczem i łkaniem ściskałam e kolana. „Żoną? — powtórzyła za mną
— żoną? byłażebyś żoną królewica?”
Na to zapytanie ob ęłam dopiero myśl okropną, iż zdraǳiłam ta emnicę; przelękniona, wiǳąc uż także przed sobą rozgniewanego męża, zdało mi się (zna ąc szczególnie ,
z kim miałam od czynienia), że cały ratunek est tylko w zupełnym wyznaniu. Zawsze
więc u nóg księżne , wyznałam e wszystko, błaga ąc o darowanie i o sekret przed światem całym. Bądź obrażona tak późnym i wymuszonym zwierzeniem się, bądź ma ąc żal do
same siebie za porywczość swo ę, a nie chcąc go przyznać, zǳiwiła ą, lecz nie ułagoǳiła
mowa mo a. Prawda, wstać mi kazała, mówiąc, że nie przystoi³⁴² tak wielkie pani czołgać
się u nóg czyich; przepraszała mnie, iż nie wieǳąc o godności mo e , uchybiła mi nieraz, ale ręki pocałować nie dała; a pod tym błahym pozorem, że dom e niegoǳien być
królewicowe , księżne uǳielne , przyszłe królowe polskie , przytułkiem, natychmiast
wszystko do od azdu mo ego przygotować kazała. Potraﬁłam się wstrzymać od na mnie
przykrego słowa, za co Bogu ǳiękować wiecznie będę; bo akżeby dla słów kilku tyle
dowodów przywiązania zapomnieć! Z uległością szesnastoletnie panienki przysposabiać
się do podróży zaczęłam, lubom wcale nie wieǳiała, gǳie echać.
Nie wiem, czy a, czy księżna wspomniała na szczęście Sulgostów; marszałek, który przyszedł po rozkazy pani swo e , usłyszał to słowo i w chwili edne w przedpoko u
i w garderobach ułożono, że a do Sulgostowa na święta Bożego Naroǳenia adę. Szczęśliwa z tego wniosku, potwierǳiłam go; napisałam tylko długi list do królewica na ręce
księżne , okazałam mu potrzebę zwierzenia się siostrze i szwagrowi i nie wyszło dwóch
goǳin, a zamknięta w karecie z panną mo ą, echałam śpiesznie, ledwie wieǳąc, co się
ǳie e ze mną. Dopiero zobaczywszy Sulgostów, przyszło mi na myśl, ak a to wszystko
siostrze i szwagrowi powiem. I nic nie wymyśliwszy stanęłam przed ich pałacem; dlatego
też Basia za wariatkę mnie wzięła. Już teraz tak dalece przyszłam do siebie, żem się nawet
z te imaginac i³⁴³ wraz z nią ǳiś śmiała; ale przez dwa dni śmiechu nie było i teraz eszcze nie barǳom do niego skora, bo żadne od królewica nie mam wiadomości: zapewne
go strzegą. Kamienne prawǳiwie mam zdrowie, że mi te wszystkie wzruszenia mało co
szkoǳą; druga delikatna osoba mogłaby i śmierć połknąć, nim by się owego szczęścia
doczekała. Czy i a doczekam go kiedy? to wielkie pytanie. Te naǳie e swobody i wielkości spełniąż się kiedy? Będęż a kiedy pęǳiła dni spoko ne obok ukochanego męża,
akie Basia pęǳi? — O nie! to nie dla mnie!…

DNIA  GRUDNIA, W NIEǱIELĘ
Jadę do Maleszowe , może tam lepie niż tu mi bęǳie; Basia miała także echać, ale
ponieważ znowu spoǳiewa się słabości, mąż e nie pozwala echać. Miałam list od królewica, w rozpaczy, żem wy echała, w gniewach na księżnę, w obawie wielkie , czy Brühl
wszystkiego nie odkry e. Ja koniecznie potrzebu ę stąd wy echać; tak estem nieszczęśliwa, że obraz powoǳenia ukochane siostry trucizną est dla mnie. Ten e dom tak dobrze
urząǳony, te starania, ta miłość familii mężowskie , te dowody nieustanne przywiązania
Państwa, troskliwość o e zdrowie, ta Anielka taka przeǳiwna³⁴⁴, która ą tak kocha,
z które o ciec taki szczęśliwy: to wszystko rozǳiera mi serce; a ednak Bóg wiǳi, ak
serdecznie siostrę kocham, ak gorąco się modlę, żeby zawsze tak szczęśliwą była. Może
gdy usłyszę z ust kochanych roǳiców słowa przebaczenia, może gdy ich nogi ucału ę,
³⁴²przystoi (daw.) — wypada. [przypis edytorski]
³⁴³imaginacja (z łac.) — tu: wyobrażenie, pomysł. [przypis edytorski]
³⁴⁴przeǳiwny — tu: cudowny, śliczny. [przypis edytorski]
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spoko nie szą będę; może też rok z nimi zaczęty równie szczęśliwy bęǳie ak owe lata,
które niegdyś tak swobodnie w Maleszowe płynęły.

DNIA  STYCZNIA  R., MALESZOWSKIM ZAMKU
Już tu estem od dni kilku i podobno po utrze wrócę do Sulgostowa, bo tu eszcze gorze .
Nie dlatego, żeby mnie Państwo źle przy ąć, źle traktować mieli; owszem, barǳo są na
mnie łaskawi, ale tu czu ę mocnie niż gǳiekolwiek, ak świetny est los mó w imaginac i, ak nęǳny w istocie. Mała na przykład rzecz na pozór, ale niesłychanie dotkliwa:
przy echałam do roǳicielskiego domu prawie po dwóch latach niebytności, a żadnego
gościńca³⁴⁵ nie przywiezłam młodszym siostrom ani nikomu. Pienięǳy wcale nie mam;
panną będąc nie potrzebowałam ich, księżna na wszystko łożyła, mnie tylko do ręki co
miesiąc dwanaście tynfów³⁴⁶ dawała; na styczeń uż i tego nie dostałam, a wolałabym
umrzeć ak królewica albo Państwa o pieniąǳe prosić; im też to akoś do głowy nie
przychoǳi, muszą wza emnie myśleć, żem w nie dostatecznie opatrzona³⁴⁷. Basia, prawda, ak od sakramentek wróciła, chociaż mnie eszcze ode mnie pienięǳy miała, niemal
każdemu akiś podarek przywiezła; ale z nią wcale³⁴⁸ było co innego: ona sobie była młoǳiuchną panienką, niczym nie miała ani za ęte , ani nabite głowy i sama swymi rękami
moc drobnostek narobiła. Ja, choćbym była wieǳiała, że tu przy adę, nie miałabym była
do podobne pracy ani czasu, ani głowy, a kto wie, może i ochoty. Wystawiałam sobie
zawsze, że ak do maleszowskiego zamku po ślubie zawitam, każdemu z dworzan i dworskich sypnę po królewsku; chłopki nawet miały dostać piękne czepki, ǳiewki wstążki,
gospodarze czapki, a parobcy pasy; a tu na to wszystko złamanego nie mam szeląga. O!
co się też to w te głowie uwĳało; akże prawda mało do tych marzeń podobna!…
Od tego czasu ak tu estem, eszcze oczów z łez nie osuszyłam. Państwo tak szczególnie mnie witali; am do ich nóg rzucić się chciała i tak by mi dobrze tam było, a oni nie
pozwolili i Jmć Dobroǳie akby obce niziuteńko mi się kłaniał. I teraz eszcze wsta e, ak
a wchoǳę, nie usięǳie blisko przy mnie, i ten pierwszy hołd uszanowania królewicowskie godności mo e oddany srogą boleść mi sprawia. O! eśli wszystkie hołdy i honory
takie gorzkie będą, wolałabym prostą być szlachcianką!… Przy pierwszym obieǳie, który
razem edliśmy (i który, ak mi z przykrością uważać przyszło, niespoko ną czynił Jmć
Dobroǳie kę, czy dosyć dobrym bęǳie), szepnął mi do ucha: „Mógłbym kazać stoczyć,
niby na próbę, butelkę wina z beczki panny Franciszki; przykro mi go nie skosztować
przy pierwszym obieǳie, ale zwycza est, że pierwszy kieliszek pĳe o ciec, a drugi pan
młody; inny porządek za złą wróżbę miany… Ale czy przy ǳie kiedy podobna chwila?…”
— dodał i westchnął tak głęboko, że mnie łzy puściły się z oczu. Zupełnie eść mi się
odechciało, a przymuszałam się do eǳenia, bom wiǳiała niespoko ność kochane matki
i bałam się ą obrazić. O! ten obiad i wszystkie inne prawǳiwą dla mnie męczarnią! Już
mnie i Macieńka koncepta nie rozśmiesza ą, bo i emu się też nie klei. Imć Dobroǳie
coraz na niego mruga, żeby co dowcipnego powieǳiał; on się sili, ale mu się nie uda e.
Wczora i on mnie rozczulił; szpak³⁴⁹ wielki, zatem domyśla się wszystkiego: przyszedł cichuteńko do mego poko u, kiedy nikogo nie było, klęknął przede mną na obadwa
kolana, a z miną na pół bufońską³⁵⁰, na pół smutną, wy ął z zanadrza pęczek uschłych
kwiatów i liści białą wstążką związany, złotą iglicą spięty. Zrazu nie wieǳiałam, co się
to znaczy, aż przypomniałam sobie ów bukiet z wesela Basi; on wymówił tylko te słowa: „Ja czasem bywam prorokiem!” — oddał mi go, a zawsze na klęczkach posuwa ąc się
w tył, doszedł do drzwi. Ileż mi rzeczy ten bukiet przypomniał, ile podał myśli! Wstałam,
a biegnąc za Macieńkiem, wy ęłam kosztowną śpilkę bryliantową, którą mi dał królewic,
i wpięłam ą w kontusz ego. Ani on, ani a nie wymówiliśmy i słowa, ale podobno każde
z nas dumało nad tym, że eśli ǳiwną było rzeczą, iż spełniła się płocha wróżba ego,
ǳiwnie szą eszcze, że lubo spełniona, żadnym oczekiwaniom zadosyć³⁵¹ nie uczyniła.
³⁴⁵gościniec (daw.) — prezent. [przypis edytorski]
³⁴⁶tynf — drobna moneta polska, bita w latach –, nazywana od Andrze a Tymfa, zarządcy mennic
koronnych za czasów Jana Kazimierza. [przypis edytorski]
³⁴⁷opatrzony (daw.) — wyposażony, zaopatrzony. [przypis edytorski]
³⁴⁸wcale (daw.) — całkiem. [przypis edytorski]
³⁴⁹szpak (daw., pot.) — sprzyciarz. [przypis edytorski]
³⁵⁰bufoński — nadęty, zarozumiały. [przypis edytorski]
³⁵¹zadosyć — ǳiś popr.: zadość. [przypis edytorski]
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To pisanie mo e przerwała mi kochana matka! O! akże dobrocią swo ą ubodła mnie
w serce; przyszła tu ukradkiem tak obładowana, że ledwie iść mogła: naznosiła mi różnych kosztownych materii, kle notów, koronek, a złożywszy e na stołkach, z nieśmiałością powieǳiała: „Przyniesłam tu cząstkę rzeczy każde z córek naszych należących się;
przyniosłabym i więce , ale cóż, kiedy to wszystko nie wyda e mi się dosyć pięknym;
a nic pięknie szego, Bóg wiǳi, w całym domu nie mam. Jużem mówiła z Jmć Dobroǳie em; przeda³⁵² wiosek parę, żeby ak pora szczęśliwa przy ǳie i rzecz się wykry e przed
światem, i druga córka nasza stosowną do wysokiego zamężcia dostała wyprawę”. Zalana łzami, całować chciałam e kolana, a ona mi nie pozwoliła i ciągle mnie przepraszała
za te nęǳne ( ak ich zwała) podarki… O! uż po utrze niezawodnie wy adę, bo i oczu
dworzan, i wykrzykników Madame, sióstr i starych sług nad bladością mo ą, nad tym,
żem eszcze za mąż nie poszła, znieść nie mogę. Były też u mnie i owe trzy ǳiewczęta,
którym przyrzekłam, że e wezmę do siebie, skoro za mąż pó dę; stary Jacenty przyprowaǳił sam swo ę córkę. O! akże mi te ich odwieǳiny przykre były: akże by się zǳiwiły
dowieǳiawszy się, że mam uż męża, a ednak ich nie biorę do siebie, bo ten mąż —
królewic.

DNIA  STYCZNIA, W ŚRODĘ, W SULGOSTOWIE
Już wróciłam do siostry i nie zastałam listu od królewica; nie wiem, czy nie chory albo czy też król o wszystkim się nie dowieǳiał i nie kazał strzec go surowo. Wielka mi
bieda, że księcia wo ewody od połowy grudnia aż dotąd w Warszawie nie ma; on by pewnie do mnie napisał: książę Marcin roztrzepany, szczęśliwie zapomniał. Z pożegnania się
z Państwem niecom więce uradowana niźli z powitania; ale na milsze chwile spęǳiłam
w Lisowie; chciałam odwieǳić proboszcza w domku ego; zastałam go saǳącego świerki
w swoim ogroǳie, pozwolił mi eden na pięknie szy na cmentarzu koło kościoła posaǳić i uczyniłam to własną ręką: smutną po sobie zostawiam pamiątkę³⁵³, ale bo też i a
smutna estem. Wiele słów pociesza ących usłyszałam z ust proboszcza i akaś mężnie sza
i szczęśliwsza z domku ego wyszłam. O! gdyby tylko wieǳieć, że królewic zdrów!

DNIA  STYCZNIA, WE WTOREK
A! Już też zupełnie nową walkę przez te dni wytrzymałam! Czy uż żaden roǳa udręczenia i boleści nie ma mi być obcym? Zupełnie niepoǳianie, w chwili kiedyśmy do
obiadu siedli, hałas się zrobił w sieniach, usłyszeliśmy trąbkę pocztarską, drzwi się otworzyły i wszedł do sali minister królewski Borch: zgadłam od razu cel ego odwieǳin
i zadrżałam ak listek; on zaś ukrył go pozorem chęci oddania swo e atenc i³⁵⁴ państwu
starostwu, na których ślubie zna dować się miał zaszczyt. Taką grał rolę, póki się obiad
nie skończył, pókiśmy nie zostali sami; ale wtedy, zaprosiwszy mnie do gabinetu pana
starosty, powieǳiał zaraz z góry, że i on, i Brühl uwiadomieni o wszystkim, ale się śmie ą
z tego; że to całe małżeństwo za ǳiecinną igraszkę uważane być powinno; że ślub taki,
bez wieǳy roǳiców, nie od mie scowego pasterza dany, nic nie znaczy i z ak na większą
łatwością zerwany być może. Przyzna ę, że w pierwszym momencie, uwierzywszy nie ako
podobieństwu tych słów, ledwiem nie padła nieżywa; ale nagle przypomniawszy sobie,
z czyim wysłańcem mówię, ob ąwszy tę myśl, że od stałości obecne los całego życia mego
zależy, stawiłam się mężnie, ośmieliłam się obwinić i ego, i Brühla o podstęp, o chęć
złuǳenia nieświadome białogłowy. „Ale nie estem tak ǳiecinną i nierozsądną, ak świat
sąǳić może — dodałam w końcu, a on mnie słuchał zǳiwiony — wiem, że ślub mó
est ważny, bo był w kościele, za pozwoleniem roǳiców moich i biskupa, przez pasterza
mo e paraﬁi, przy dwóch świadkach zawarty; wiem, że są rozwody, ale wagi nie ma ą,
póki obie strony aktu nie podpiszą; a mego i królewica na rzecz takową podpisu ani
gwałt, ani prośby żadne nie wymogą”.
ǲiwię się sama teraz mo e śmiałości, Bóg mnie natchnąć musiał; Borch, który był
przekonany, że od razu do podpisania rozwodowego aktu mnie skłoni, zwłaszcza gdy
mi znaczny zapis w nagrodę pokaże, zdumiał się i dalszych namów zapomniał; dwa dni
tu sieǳiał i co ǳień podobne słowa słyszał ode mnie; nareszcie te przyna mnie żądał
³⁵²przedać — ǳiś popr.: sprzedać. [przypis edytorski]
³⁵³smutną po sobie zostawiam pamiątkę — Ten świerk dotąd cieni tę starożytną budowlę. [przypis autorski]
³⁵⁴atencja (daw.) — uszanowanie. [przypis edytorski]
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obietnicy, że gdyby kiedy królewic na rozwód przystał, a się sprzeciwiać nie będę. Na
to śmiało zezwoliłam i on poprzestał na podobnym oświadczeniu na piśmie. O tom się
na więce bała, żeby Basi ten przestrach nie zaszkoǳił; ona tak żywo ǳieli wszystkie
mo e zmartwienia i kłopoty, to prawǳiwa druga a; ale zda e się, Bogu ǳięki, że e nic
nie bęǳie. Biedny pan starosta, tak uż był o nią niespoko ny, nad życie ą kocha!… O!
smutne! smutne przeznaczenie mo e! zamiast pociechy i swobody — trwoga i niepokó
zupełnie za mną choǳą!
*
Tu się kończy ǲiennik Franciszki z Krasińskich królewicowe polskie ; smutek dalszych e przeznaczeń od ął e ochotę i siłę zwierzania papierowi nieustannych, a coraz
nowych udręczeń: na dotkliwszą z nich była zmiana uczuć tak gorąco kochanego męża
i obawa rozwodu, którą mimo tkliwego niedowierzania swego po kilka razy zagrożoną była. Pomimo tak świetnego na pozór losu nie eden przykry i uciążliwy rok minął,
nim się przecież przewinąć zdołało to długie pasmo udręczeń, nim snuć zaczęła dni swobodnie sze; zawsze ednak barǳo dalekie od owe świetności, którą żywa e wyobraźnia
obiecywała niegdyś zbyt łatwowierne dumie. Oto są niektóre szczegóły e dalszego życia
od czasu, w którym ǲiennik ten się kończy.

Po od eźǳie Borcha królewicowa czas długi w Sulgostowie gościła; tam Barbara Świǳińska powiła naprzód syna, Jana, potem drugą córkę, a dotrzymu ąc obietnicy dane ,
Franciszką ą nazwała; tam ciągle widok szczęścia domowego, którego używać nie miała
ani rychłe , ani pewne naǳiei, przykry był e scrcu, i tym przykrze szy, że sobie wymawiała to mimowolne uczucie. Gdy też postępowanie królewica na dotkliwszą boleść
utwierǳiło w e duszy, sama sobie niemiła, prze eżdżała się z mie sca na mie sce. Ubyło
e właśnie w tym czasie na przyzwoitsze schronienie, doświadczyła srogiego nieszczęścia,
poniosła niepowetowaną stratę: umarli e zacni roǳice, umarli nie doznawszy radości
uściskania znakomitego zięcia, nie odebrawszy od niego żadnego hołdu uszanowania.
Osierocona córka, nie ma ąc w domu męża przytułku, prawǳiwą tułaczką przez czas
długi była. Klasztor sakramentek w Warszawie, klasztor anciszkanek w Krakowie (dokąd kocha ąca ą siostra małą Anielkę dla rozrywki e przywiezła), Częstochowa, Opole,
gdyż zacna, lubo³⁵⁵ żywo czu ąca ciotka niedługo na ulubioną bratankę gniewać się mogła,
kole no były e mieszkaniem; lecz nigǳie szczęścia znaleźć nie zdołała; a lubo wszęǳie
z wyższych rozkazów kryła los swó i znakomite imię, każdy się ich domyślał po smutku.
Wprawǳie królewic, w same nawet niestałości niestały, wracał niekiedy do nie z czułością i uż ą tylko edną kochać przyrzekał. Wtedy znowu nad rzadką sposobnością widywania się z nim bolała, a gdy wzmagała się w nie naǳie a ǳielenia kiedyś przeznaczeń
ego, wroǳona duma cierpiała, iż tym przeznaczeniom co ǳień i w obecne chwili, i na
przyszłość świetności ubywało. Bo według słów prorockich Macieńka, naprzód mitra,
potem korona wysunęła się królewicowi: Biron został powtórnie księciem kurlanǳkim,
a gdy August III umarł w Dreźnie  paźǳiernika  roku, w następu ącym Stanisława
Poniatowskiego ogłoszono królem polskim.
Tak w przeciągu lat kilku obalił się cały gmach wielkości, którym przez tak długo
młoda królewicowa się łuǳiła; ale nowa obawa zmiany uczuć męża spełznienie³⁵⁶ tych
naǳiei zapewne mnie przykrym czyniła. Bo ta est przyna mnie wielkich nieszczęść
korzyść, że nam uboczne przykrości obok nich nie tyle dolegać potraﬁą. Dotąd królewic składał na bo aźń skrócenia życia sęǳiwego o ca ta emnicę, którą swo e małżeństwo
okrywał; ale uż lat kilka od śmierci Augusta minęło, uż cała roǳina królewska, cały
dwór saski przeniósł się był do Drezna i królewic tam mieszkał, a żona ego tułała się
eszcze bez nazwiska. Zadrżeli o szczęście, o los dalszy ukochane bratanki księstwo Lubomirscy, natenczas kasztelaństwo krakowscy, tym barǳie że sierotą była i nie miał się
kto bliższy za nią upomnieć. Księżna kochała ą na nowo ak córkę, książę, nie mnie
³⁵⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
³⁵⁶spełznąć — (zwykle o tkaninie) wyblaknąć. [przypis edytorski]
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przywiązany, miał eszcze powód większy do za ęcia się e losem, bo znał dobrze, że to
małżeństwo, z którego on tyle obiecywał sobie, bez ego zachodów i pomocy nie byłoby
nigdy doszło do skutku; wiǳąc, że spełzły zaszczyty, które powinowate swo e niegdyś
zapewnić pragnął, chciał przyna mnie , żeby e szczęście domowe zostało. Użył ku temu,
ak mówią, wpływu cesarzowe Marii Teresy, użył — ak się zda e — i innych sposobów.
Skutkiem ich królewic wzruszył się i po długim czasie oziębłości i milczenia napisał nagle
do żony list na czulszy, przeprasza ąc ą za dawne uchybienia, błaga ąc, ażeby przy echać
do niego do Drezna raczyła. Tam, mówił, nazwie ą żoną swo ą; tam zupełnie się poświęci, by szczęściem reszty e życia wynagroǳić owe lata na pięknie sze młodości we łzach
i poniżeniu spęǳone.
Szczęśliwa z te pomyślne zmiany, niczym w raz powziętym przywiązaniu nie zmieniona, królewicowa nie uległa ednak natychmiast żądaniom męża, serce może inacze
mówiło, ale szacunek same siebie uznał, że czekać należy powtórnego zaproszenia; może
też tę radę winna była szlachetnie myślące ciotce, gdyż właśnie natenczas w Opolu gościła. Nie czekała ednak długo: rozkochany ak w pierwszych dniach poznania się z nią
królewic, dręczony wyrzutami sumienia, naglił e przy azd; każde słowo listów ego żywym tchnęło uczuciem: byłby chciał teraz wszystkie zaszczyty, wszystkie dostatki zsypać
na przedmiot wznowione miłości. Pens a, którą brał książę saski, nikczemną mu się zdawała, pragnął e powiększenia, a odmówienie elektora Fryderyka³⁵⁷, który Krasińskie ani
żoną brata przyznać, ani tytułu dać nie chciał, taką zgryzotą go napawało, że aż niszczało
zdrowie ego. Tylu dowodami wrócone miłości zaspoko ona, pragnąca od tak dawna te
chwili, po echała królewicowa, otoczona licznym pocztem wysłanym przez męża do towarzyszenia e ; tkliwym listem pożegnała ukochaną siostrę, tysiącznymi uściskami tych,
którzy dla nie mie sce zmarłych roǳiców trzymali.
Odtąd królewicowa mieszkała ciągle w Saksonii, w Elsterwerǳie albo w Dreźnie;
w lat kilkanaście dopiero po zamężciu została matką. Powiła mężowi, gorąco tego szczęścia pragnącemu, córkę, równie nadobną, ak była sama. Marii imię e dali; to było edyne
ich ǳiecię, a przywiązanie zobopólne skarbem edynym. Nie używała bowiem nigdy marzonych niegdyś honorów i przywile ów, wraz z córką żadnego tytułu nie miała; dochody
e także w miarę niegdyś spoǳiewanych dostatków i wroǳone wspaniałości barǳo
szczupłe były; bo chociaż po roǳicach i krewnych znaczny oǳieǳiczyła spadek, chociaż
od cesarzowe Marii Teresy, od które ³⁵⁸ barǳo kochaną była, piękne dobra Lanckoronę dostała, mało ą dochoǳiło gotowych pienięǳy³⁵⁹; ten niedostatek ciągle e się czuć
dawał, a na więce dlatego, że liczne roǳiny ukochane siostry podporą być nie mogła. Pełne są podobnych utyskiwań e listy; pisywała bowiem barǳo często do różnych
osób, zwłaszcza do księżne kasztelanowe krakowskie , do siostry, a późnie do chrzestne córki swo e , Anieli z Świǳińskich Szymanowskie , starościny wyszogroǳkie . Ta
do dnia ǳisie szego pamięta przysmaczki, akimi ciotka i matka chrzestna w klasztorze ą karmiła, a więce eszcze e przy emne i miłe z nią i z każdym obe ście. W tych
listach przebĳa zawsze tenże sam charakter, toż samo serce. Żywość wyobraźni i czucia, trafność w sąǳeniu, wyniosłość, szlachetność uczuć, wiadomość własnych interesów
i rzeczy publicznych, przywiązanie do męża, córki, roǳiny, o czyzny, tkliwa pobożność
i zawsze widoki, naǳie e. Umieszczam tu niektóre z nich wy ątki, edne w oryginale,
drugie tłumaczone.

   
DNIA  SIERPNIA 
… Dałby Bóg, abym była kiedy w stanie ziścić to, co mo e przywiązanie dla Ciebie mi
dyktu e; gdy długi spłacę, będę Ci pomocnie szą: wzdycham za tą chwilą… Mo a córka,
chwała Bogu, uż ma trzy ząbki, nic na nie nie chorowała, tylko za każdym ogniepió³⁵⁷elektor Fryderyk — Fryderyk August III (–), wnuk Augusta III, od r.  król saski ako Fryderyk
August I. Uznaniu Franciszki sprzeciwił się zapewne nie on, lecz ego matka, Maria Antonina, córka cesarza
Karola VII. [przypis edytorski]
³⁵⁸od której — ǳiś popr.: przez którą. [przypis edytorski]
³⁵⁹gotowe pieniąǳe — gotówka. [przypis edytorski]
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ra³⁶⁰ dosta e… Czy prawda, że p. pisarz Małachowski³⁶¹ marszałkiem se mowym być ma?
Takżeż on dobry, ak dawnie był? Za Twoim mi opisaniem ego sposobu myślenia i dla
krewnych przychylności wyrażę Ci pewne mo e względem niego widoki…

DNIA  WRZEŚNIA
… Łaska nieboszczki cesarzowe ³⁶² przyniosła nam więce ambarasu³⁶³ niż zbogacenia:
kto pienięǳy nie ma, dóbr nie kupu e; my przeciwnie — z czasem zna ǳiemy znaczny
z tych nabytych dóbr awantaż³⁶⁴, lecz teraz wiele zmartwienia… Da Boże nam raz z tych
kłopotów i zatrudnień się wygrzebać, bęǳiemy wam użytecznie si. To tak rzetelnie, ak
że Ciebie kocham, a kocham Cię serdecznie. Bóg te prawdy est świadkiem…

DNIA  STYCZNIA 
Zawsze mi nader miłe Two e odezwy³⁶⁵, nie mnie i ta ostatnia, ednak w krótkich słowach na nią odpisać muszę dla ǳiesięciodniowe i barǳo przykre ﬂuks i oczu, pierwszy
raz w te słabości pióra używam i gwałt sobie czynię… Już dłuże pisać nie mogę. Jak
zdrowszą będę, będę więce pisać; da nam Boże szczęśliwszy i spoko nie szy zaczęty rok
ak przeszły… Adieu³⁶⁶, kocha cie mnie obo e.

DNIA  MARCA 
Zaczynam odpis na Twó list od Twego zdrowia, artykuł³⁶⁷, który mnie ak me życie interesu e. Kazałam tu zrobić konsultac ą o Two e chorobie: wszyscy doktorowie i chirurgi
drezdeńscy zgaǳa ą się w pochwaleniu Twoich, zapewnia ą mnie, że nie możesz być lepie
leczoną. Zaklina ą Cię, żebyś w nich ufność miała, że tego tylko, czasu i cierpliwości potrzeba. Rezoluc a³⁶⁸ te konsultac i wielce mnie zaspokoiła; zmiłu się, kochana Siostro,
stara się być spoko ną i nie kłopota się.

DNIA  SIERPNIA
Choroba, która ( ak mi Księżna Kasztelanowa pisze) od czterech nieǳiel w łóżku Cię
trzyma, czułym est ciosem dla serca mego… Da że Boże, aby Cię ten list zdrowszą zastał;
Nie mam od Ciebie wiadomości, felczer³⁶⁹ nawet z Warszawy pisze mi, że od Twego
wy azdu nic o Tobie nie wie. Kochana Siostro, nie pisu do mnie własnoręcznie, wiem
i znam, ak to męczy, a sama dyktu ę mo e listy, nawet i do Księżny: polskie tylko sama
pisać muszę, bo nie mam nikogo, co by ęzyk umiał — dyktu że i Ty Two e listy do mnie,
bylem tylko wieǳieć mogła o Twoim zdrowiu.

  
DNIA  WRZEŚNIA
Sprawiedliwość odda esz sercu memu, kochana Siostrzenico, uǳiela ąc mi szczegółów
nieszczęścia Twego; nikt go szczerze nade mnie czuć wraz z Tobą nie może. Bóg zabrał
Ci męża³⁷⁰, nie mógł sroższym doświadczyć Cię ciosem. Ulegnĳ z uszanowaniem i bez
szemrania woli Wszechmocnego: zachowu zdrowie dla dopełnienia obowiązków, które
Ci przeznacza. Są to obowiązki matki, córki. Wychowanie ǳiatek Twoich, pielęgnowanie matki chore , liczną roǳiną obarczone , wymaga ą całe Twe czynności³⁷¹; odda ąc
się tym obowiązkom, wypełnisz miarkę poddania się woli Stwórcy, który doświadczenia
³⁶⁰ogniepiór a. ogniopiór (daw.) — wysypka na twarzy. [przypis edytorski]
³⁶¹Małachowski, Stanisław (–) — brat cioteczny Franciszki, marszałek Se mu Wielkiego, zwany Arystydesem za sprawą prawości. [przypis edytorski]
³⁶²cesarzowa — Maria Teresa Habsburg, władczyni Austrii, królowa Czech i Węgier. [przypis edytorski]
³⁶³ambaras (daw.) — trudność, kłopot. [przypis edytorski]
³⁶⁴awantaż (daw., z .) — korzyść. [przypis edytorski]
³⁶⁵odezwa — tu: odezwanie się. [przypis edytorski]
³⁶⁶adieu (.) — żegna . [przypis edytorski]
³⁶⁷artykuł — tu: temat, kwestia. [przypis edytorski]
³⁶⁸rezolucja (z łac.) — tu: wynik. [przypis edytorski]
³⁶⁹felczer — osoba wykonu ąca proste zabiegi medyczne. [przypis edytorski]
³⁷⁰Bóg zabrał Ci męża — Michał Szymanowski starosta wyszogroǳki, pełen cnót domowych i obywatelskich,
umarł  sierpnia  r. [przypis autorski]
³⁷¹czynność (daw.) — aktywność. [przypis edytorski]
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i zgryzoty warunkiem życia luǳkiego uczynił, abyśmy za ich pomocą na wiecznie szczęście zasłużyć mogli. O, kochana Anielo, akżebym rada ǳielić z Tobą owe obowiązki,
o których Ci wspominam…

DNIA  PAŹǱIERNIKA
Czu ę całe przygnębienie Two e: tak rychło po mężu straciłaś na lepszą matkę³⁷²! Ach,
i a w nie straciłam siostrę, która drugą mną była. Szanu my rękę martwiącą nas! Pociesza my się szczęściem wiecznym, którego zapewne uż używa. Ton Bóg sprawiedliwy
wspierać zechce błogosławieństwy swymi osierociałe ǳiatki. Brat Twó Jan donosi mi
o te wspólne stracie nasze , ale w żadne szczegóły nie wchoǳi. Nie lubię tego; raz na
zawsze Was proszę: zaniecha cie w listach waszych wszelkich komplementów i ceremonii, pisu cie do mnie otwarcie, z ufnością, ako do osoby, która was serdecznie kocha.
Donieś mi, kogo nieboszczka opiekunem mianowała³⁷³ wiele ǳieci est eszcze w domu,
ak się obrócą?… Nie zda e mi się, żeby wypadało siostrom Twoim mieszkać przy bracie,
on eszcze na to za młody; trzeba im obmyśleć uczciwe schronienie. Za klasztorem bym
ednak nie była; tam by zapomniały, co umie ą, i mogłyby nabrać ułożenia przeciwnego
dla tych, które przeznaczone, żeby żonami i matkami były, a nie sąǳę, żeby która z nich
ochotę miała być zakonnicą…

   
TEGO SAMEGO DNIA
Odebrałam list, w którym mi donosisz o stracie ukochane matki; nie chcę rozǳierać
serca Twego opisem mo e boleści. Straciłeś matkę ży ącą edynie dla szczęścia ǳieci, a
siostrę ukochaną! Tym się tylko pocieszam, że e cnoty i długie cierpienia otrzymały od
Boga zasłużoną nagrodę… Przykład obo ga Roǳiców Twoich, ich uczciwość, otwartość
i cnoty powinny być Ci wzorem; mie ich zawsze przytomnymi³⁷⁴ pamięci, a bęǳiesz
żył szczęśliwy i od wszystkich³⁷⁵ szacowany… Nie wątpię, iż bęǳiesz chciał kierować ak
na lepie interesami roǳeństwa Twego, ale młody esteś i z na lepszą chęcią w Twoim
wieku nie można mieć tego doświadczenia, którego położenie Two e wymaga. Proszę Cię
więc i zaklinam, abyś się raǳił w trudnie szych razach Księżne Kasztelanowe i hrabiego
Moszyńskiego, ich zdanie bęǳie pewne i bezinteresowne. Proszę Cię raz eszcze, kochany
Siostrzeńcze, skoro czas pozwoli, edź do Księżne , obchodź się z nią otwarcie, szczerze,
z ufnością, a pozyskasz e przy aźń. Ta Ci do szczęścia posłuży…

  
DNIA  PAŹǱIERNIKA
Odbieram w te chwili list Twó donoszący mi o niepowetowane stracie nasze ; nie mówmy uż o tym, zbyt to tkliwa strona. ǲięku ę Ci za użyczone mi o pozostałych ǳieciach
szczegóły… wszystkie więc siostry Two e umieszczone… Pani Miecznikowa³⁷⁶ bierze ednę, grzybowska³⁷⁷ drugą, Kuszlowa³⁷⁸ trzecią, a czwarta u Ciebie; zna ǳie w Tobie, pewna
estem, i siostrę, i opiekunkę: nauczysz ą być tak dobrą żoną i matką, ak sama esteś. Zostawmy czasowi i okolicznościom dalsze ich postanowienie, a sama upatrywać im będę
stosowne partie.

³⁷²straciłaś najlepszą matkę — Barbara z Krasińskich Świǳińska, naprzód starościna, potem kasztelanowa
radomska, umarła  września  roku, zostawiwszy sześć córek: Anielę, Franciszkę. Mariannę, Zoﬁę, Bonę,
Krystynę, i dwóch synów: Jana i Ka etana. [przypis autorski]
³⁷³Donieś mi, kogo nieboszczka opiekunem mianowała — Michał Świǳiński umarł przed żoną,  sierpnia 
roku. [przypis autorski]
³⁷⁴przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
³⁷⁵od wszystkich — ǳiś popr.: przez wszystkich. [przypis edytorski]
³⁷⁶miecznikowa — mowa o pani Humleckie . [przypis edytorski]
³⁷⁷grzybowska — Zoﬁa z Krasińskich Woǳicka, starościna grzybowska, siostra królewiczowe . [przypis autorski]
³⁷⁸Kuszlowa — Franciszka z Świǳińskich Kuszlowa, druga córka Barbary Świǳińskie . [przypis autorski]
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DNIA  LISTOPADA
Piszesz mi, że siostrze Two e Mariannie kilka partii się traﬁa; życzę, aby wybrała stosowny
związek i uczciwego człowieka, to szczęście małżeństwa stanowi.

   
DNIA  STYCZNIA 
Postępowanie Two e względem brata i sióstr czyni zaszczyt Twemu sercu i sposobowi
myślenia; czyń tak zawsze z tąż samą uczciwą rzetelnością, a bęǳiesz powszechnie szacowany, Bóg Ci błogosławić bęǳie!… Skoro się dowiesz, że Księżna Kasztelanowa est
w Warszawie, edź tam natychmiast, e przy aźń est nieoszacowana. Ale ostrzegam Cię,
iż chcąc ą pozyskać, trzeba z nią postępować otwarcie i z ufnością.

  
DNIA  CZERWCA
Odebrałam list Twó z doniesieniem o przyszłym zamężciu siostry Two e Marianny. Wyzna ę, że spełniły się w tym modły mo e, bom dawno życzyła hrabiego Jabłonowskiego
dla edne z siostrzenic moich. Znałam barǳo dobrze o ca ego, równie był szacowany
dla³⁷⁹ przymiotów serca, ak dla rozumu; ak mi piszesz, syn e wszystkie oǳieǳiczył.
ǲięku my Bogu za opatrzność, którą w postanowieniu sióstr Twoich pokazu e, to Ci
powinno być pociechą. I druga także, Zoﬁa, iǳie za Karczewskiego? Tego o ca nie tyle
znałam. W rozpaczy estem, że nic dla obudwóch w ten moment uczynić nie mogę, ale
interesa nasze w barǳo złym stanie, tak z powodu wo ny, ako i dla smutnych okoliczności, w których się Polska zna du e. Czu ę barǳo, co by uczynić należało, ale muszę
eszcze czekać owe szczęśliwe pory, kiedy moim użyteczną być potraﬁę. Jeszcze ich więc
dwie pozostanie… Ufność w Bogu! Nikt e więce nade mnie zalecać nie ma prawa.
Bóg kierował przeznaczeniem moim. On mi dopomógł do przebycia wszystkich udręczeń i zawad losu mo ego. Nie sądź, kochana Anielo, ażebym i teraz barǳo silnych nie
napotykała, ale ten Bóg, który mnie dotąd wspierał, i teraz nie opuści; On dopomoże do
przebycia ich, On mi pozwoli zapewnić los córki i być kiedyś użyteczną moim. Z Jego
ręki edynie spoǳiewam się tego szczęścia i mam e za nieochybne… I teraz w wielkich
byłam niespoko nościach: córka barǳo mi chorowała ze skutków kataru. Kaszle eszcze,
ale mi ręczą, że ani na teraz, ani na potem nie mam się czego obawiać. O, boda by żadna
z córek Twoich nie dała Ci nigdy do takie trwogi powodu!

DNIA  LIPCA
Do niczego estem: tak mnie dręczy niespoko ność o zdrowie Księżne Kasztelanowe ;
przy aźń Two a, kochana Siostrzenico, obuǳa mnie z tego odrętwienia, bo od Ciebie
wiadomości o Ciotce się spoǳiewam. Były tu listy z Polski donoszące, że e zdrowie
w złym stanie — Tyś ą wiǳiała, napiszże mi ak na pręǳe , ak się miewa. Ach, akże
to przykro daleko być od osób ukochanych! Bywa zdrowa, kochana Anielo! Słabe pióro
mo e, żeby Ci moc przywiązania mego wyrazić mogło.

    
DNIA  SIERPNIA
Prawǳiwą radość miałam w odebraniu listu kochane Cioci Dobroǳie ki  z. m., w wigilią dnia ślubu Zosi pisanego. Winna więc bęǳie szczęście swo e przywiązaniu i dobroci
kochane Cioci, wǳięczność e ǳielić nie przestanę: tak więc edne osobie i bratanki, i wnuczki winne są szczęście swo e… Donosi mi Ciocia Dobroǳie ka, że eǳie do
Krzeszowic³⁸⁰, ach, gdyby skutek tych wód życzeniom moim odpowieǳiał, trwałe by
Je zdrowie przyniesły. Mąż mó i córka zdrowsi, pierwszy eǳie na polowanie elenia

³⁷⁹dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
³⁸⁰Krzeszowice — wieś niedaleko Krakowa, wówczas własność Elżbiety Lubomirskie , znana z zakładu kąpielowego przy źródłach siarczanych i żelazistych, otwartego w , popularnego też w w. XIX. [przypis edytorski]
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o cztery mile stąd… Nasz książę Antoni³⁸¹ wy eżdża ǳiś z żoną do Wiednia; ona sama
przeǳiwna osoba, niezmiernie kocha mego męża i mnie wiele okazu e przy aźni; mówi,
że oǳieǳiczyła względem mnie babki swo e , Marii Teresy, uczucia… Żegnam kochaną
Ciocię Dobroǳie kę, ściskamy ą wszystko tro e serdecznie, racz nas też kochać cokolwiek…

  
DNIA  WRZEŚNIA
Donoszą mi z Krakowa, że Księżna Kasztelanowa barǳo chora, że się obawia ą, aby nie
została gǳie w droǳe z Krzeszowic do Opola; donoszą mi także, że nikogo przy sobie
nie ma; kochana Siostrzenico, nie mogłabyś po echać do nie ? Zaklinam Cię, uczyń mi
tę łaskę; sposobem myślenia i położeniem zda esz się być przeznaczoną na to, ażebyś
przyniosła ulgę krewnym w potrzebie. Ach, czemuż tego o sobie powieǳieć nie mogę!…

DNIA  LISTOPADA
Jakżeż to wiele od dwóch lat ciosów³⁸²! Znosisz e wszystkie, kochana Anielo, z chrześcĳanki cnotą, która przykładem naucza; rada bym Cię naśladować… Podda my się woli
Wszechmocnego; a uż przemilczam boleść mo ę, żeby i Twego, i swego nie rozǳierać
serca. Za mĳmy się lepie uczczeniem pamiątki ukochane Ciotki, świętym dopełnieniem
e woli.

DNIA  STYCZNIA 
Przyznam Ci się, kochana Siostrzenico, że ów obraz zbrzydł mi, skoro abłkiem niezgody
mięǳy roǳiną został, bo a bym chciała, owszem, do zgody mięǳy wami dopomagać.
Książę Aleksander Lubomirski pierwszy napisał do mnie, prosząc o niego: ponieważ ten
obraz umyślnie do pałacu opolskiego robiony, a Opole ego, przystałam chętnie na tę
prośbę. Teraz grzybowska domaga się go koniecznie… Zagodź tę sprawę, kochana Anielo. Powieǳ mo e siostrze, niech mi przyszle miarę, a a e przez tego samego malarza
Graaﬀa³⁸³ zrobić każę takiż sam.³⁸⁴ Bęǳie nas miała, prawda, wszystko tro e kilkoma laty
starszych, ale ta sama ręka potraﬁ toż samo uchwycić podobieństwo.

   
DNIA  LUTEGO
Nie mogę, tylko pochwalać i błogosławić uczuciom Twoim dla hrabianki Dembińskie ³⁸⁵.
Piszę do e matki i do biskupa kamienieckiego, którego proszę, żeby się wstawił za Tobą… W ostatnim liście nie donosisz mi nic o interesach sukces i; uż Ci przebaczam to
milczenie przez wzgląd na miłość, tak dobrze umieszczoną… Ale zaklinam Cię, kochany
Siostrzeńce, niechże Two ą winą poǳiał dóbr się nie spóźni, niechże wszystko na  maa gotowym bęǳie, żebyśmy sobie wymawiać nie mogli nieszczęścia biednych chłopów,
którzy uż od trzech lat ży ą bez pana, bez podpory, na łasce pierwszego przechodnia…

  
DNIA  SIERPNIA
… List Twó ostatni ozna mia mi, że traﬁa się partia siostrze Two e Bonie: drugi Karczewski. Zachęca mnie do e przy ęcia i razem mocno cieszy obraz szczęścia, którego
starsza siostra za starszym bratem używa; szczęście domowe wszystkim est w tym życiu.
³⁸¹książę Antoni — ǳisie szy król saski. [przypis autorski]
³⁸²Jakżeż to wiele od dwóch lat ciosów — księżna Lubomirska, naprzód wo ewoǳina lubelska, potem kasztelanowa krakowska, umarła w tym czasie. [przypis autorski]
³⁸³Graaf, Anton (–) — portrecista, od  malarz dworu drezdeńskiego i członek tamte sze akademii
sztuk pięknych. [przypis edytorski]
³⁸⁴Te dwa obrazy są dotąd, pierwszy w domu Krasińskich, drugi w domu Woǳickich. [przypis autorski]
³⁸⁵hrabianka Dembińska — starsza to córka Urszuli z Morsztynów Dembińskie , starościny wolbromskle ,
która w  toną Tadeusza Czackiego została. Jan Świǳiński ożenił się parę lat późnie z hrabianką Jabłonowską.
[przypis autorski]
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DNIA  STYCZNIA 
Odebrałam list Twó pisany przez Twego szwagra, Józefa Szymanowskiego³⁸⁶. ǲięku ę Ci,
żeś mu zaleciła, żeby do mnie się udał, bo prócz sposobności mówienia o Tobie, podoba mi
się nieskończenie. Wiele nam okazu e przy aźni, a ponieważ Mazur, wierzyć mu trzeba…
Nie ma ąc żadnego prawa do ego przy aźni, eśli ą pozyskam, Tobie to przypiszę… Prosił
mnie, żebym Ci przez niego nasze sylwetki³⁸⁷ przysłała; nie chciała bym oﬁarować Ci
główek umarłych, bo tak sylwetki uważam, ale bądź trochę cierpliwa, a miniatury nasze
Ci poślę. Te Ci lepie Twych przy aciół przypominać będą, bo kolorami łatwie oddać
podobieństwo.

DNIA  MARCA
Ten list przez szwagra Twego piszę; zleciłam mu wysłowienie Ci przy aźni mo e . Byłabym
chciała posłać Ci i miniatury, ale nie skończone. Jednak niedługo mieć e bęǳiesz; tymczasem niech ci nasz wspólny przy aciel mówi o nas, a obraz wnet przybęǳie i potwierǳi
to, co on powie…

DNIA  LIPCA
…Czekam niecierpliwie na kogo adącego do Polski, bo uż mó portret gotów. Przypominać Ci bęǳie starą i przywiązaną ciotkę. Oby Bóg dał pokó i ułożył tak okoliczności,
żebym Ci i oryginał wkrótce przedstawić mogła. Jakże bym sobie tego życzyła!…

DNIA  LUTEGO 
…Kochana Siostrzenico, akże mało mogą luǳie na tym świecie! Jakież okropności ǳie ą
się wszęǳie! Franc a akże nieszczęśliwa! I Polsce Bóg przez straszne próby przechoǳić
każe, możeć i do wy ścia z nich dopomoże!
*
Przestać trzeba na tych wy ątkach; są eszcze niektóre listy, które by całkiem umieścić
należało, bo w nich widać, ak rzeczy publiczne mocno ą za mowały i ak do końca niemal
życia karmiła się wyniesienia naǳie ą. Dla uzyskania pewnych w te mierze, a niemogących e szkoǳić wiadomości utworzyła sobie klucz, a niby wypytu ąc się o dobra swo e,
badała innych doniesień. Jest dowcip w utworzeniu tego klucza, i tak np. ministrowie
byli komisarzami, se m przezwała sądem gminy, marszałka wó tem, wo nę gradem, pokó
pomyślną porą itp. O czyzna i e dobro wielce ą zawsze obchoǳiły. Prócz wspólnych
wszystkim Polkom, miała do tego przywiązania szczególne powody. Na se mie  roku
naród polski, szanu ący nie tylko prawych królów swoich, ale i tych nawet, którzy mu
królować przestaną, wyznaczył pewne dochody dla synów Augusta III, a żonę królewica
Karola księżną polską uznał. W tomie ósmym „Praw i konstytuc i Królestwa Polskiego
i W. Ks. Litewskiego” na karcie  taki względem tego czytać można artykuł:
Upewnienie prawa dożywocia
Dla Na aśnie sze Franciszki z Krasińskich N. Karola, Królewica Polskiego, Księcia Saskiego, Małżonki
Gdyśmy dla NN. Królewiców Polskich, Książąt Saskich, sumę roczną, ze
skarbu obo ga narodów w konstytuc i wyrażoną, wyznaczyli, z które równa
część dla NN. Królewiców Polskich Książąt Saskich przypada, za czym na
połowie tegoż N. Królewica Polskiego, Księcia Saskiego, dla Na aśnie sze
Franciszki, z domu starożytnego Krasińskich, Małżonki Jego, dożywocie aż
do zgonu życia one rozciągamy, i że w przypadku ze ścia z tego świata N.
Karola, Królewica Polskiego, Księcia Saskiego, połowę sumy dla Małżonki
Jego skarby obo ga narodów wypłacać będą powinny, waru emy³⁸⁸ i postanawiamy.
³⁸⁶Szymanowski, Józef (–) — poeta, szambelan Stanisława Augusta, zaprzy aźniony z Czartoryskimi,
przez współczesnych uważany za wyrocznię dobrego smaku literackiego. [przypis edytorski]
³⁸⁷sylwetki — portrety lub inne obrazy wykonywane przez odrysowywanie cienia głowy bądź postac, szczególnie popularne w latach –; w Dreźnie spec alizował się w nich malarz nadworny J.E. Schenau. [przypis
edytorski]
³⁸⁸warować (daw.) — gwarantować. [przypis edytorski]
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*
Królewicowa nie doczekała późnego wieku, nie doczekała nawet edynaczki swo e
zamężcia; po dwuletnim cierpieniu umarła w roku  na edną z na okropnie szych
chorób w świecie, na raka w piersi. Oto est list przy aciółki e od serca, Moszyńskie , do
Anieli z Świǳińskich Szymanowskie , opisu ący zgon i chorobę e znakomite ciotki.

DNIA  CZERWCA , W DREŹNIE
Wypełniam rozkazy Jwwcpani Dobroǳie ki, ale nie z małym dla siebie żalem; gdyż e
strata est także mo ą i nigdy dosyć w życiu moim nieodżałowaną. Choroba N. Królewicowe od dwóch lat przeszło się zaczęła; w piersi edne okazały się guz i twardość;
edni to nazywali rakiem, druǳy twierǳili, że to tylko twardość. Operac ą czyniła w te
piersi lat temu dwa: po nie dosyć była zdrową, ale to krótko trwało; znowu się guzy
pokazały i po te stronie wielkie w całe ręce boleści; cierpiała ta Pani cierpliwie, ale niezmiernie; kurac ą zaczęła i przez dwanaście nieǳiel nikogo prócz domowych i mnie nie
wiǳiała. Doktorowie raz powiadali, że lepie , drugi raz, że gorze ; nareszcie gorączka coǳienna przyszła, z nią zniszczenie… Dysponowała się na śmierć świętobliwie i z wszelką
przytomnością: skonała  kwietnia w nocy. Pierś się otworzyła kilku nieǳielami przed
śmiercią. Eksenterowano³⁸⁹ ą i znaleziono tysiączne, ak mówią, przyczyny do śmierci;
a uż tego i słuchać nie mogę, bom na lepie wiǳiała, że inne nad tę pierś nie było…
Ale cóż czynić? Ta szkoda nieodżałowana uż się stała! Ja na to ledwo ży ę i wspomnieć
sobie te Pani bez wielkiego żalu nie mogę. Królewica dotąd nie wiǳiałam; raz mówią,
że zdrowszy, drugi raz, że i on niedługo poży e. Czemu wierzyć, nie wiem! Księżniczkę
Marię widu ę, kocham ą ak mo e życie, ale wszęǳie na tym miłym świecie są przeszkody, a więc a tylko co ǳień raz bywam u nie . Jest nieoszacowana, charakter ma wielki.
Królewicowa umiera ąc oddała ą szczególne protekc i królewne Elżbiety, siostry królewica. Jakoż ta królewna barǳo ą kocha: est to pani wielkich przymiotów, szczerze
żałowała królewicowe i niezmiernie przywiązana do brata… Doprasza ąc się, abyś mnie
Jwwcpani Dobroǳie ka przechowała w łasce swo e , zosta ę z prawǳiwym szacunkiem
Jwwcpani Dobroǳiejki najniższą sługą
L. Moszyńska.
Szczególnym prawǳiwie zdarzeniem i akby w dowód oczywisty, ile się przywiązał
do żony, królewic, od e śmierci mocno chory, umarł po nie w kilka miesięcy. Została bez matki i o ca nieszczęśliwa księżniczka Maria³⁹⁰! Bóg wziął ą w opiekę, bo tak
zwykł zawsze z sierotami czynić. Ledwie rok od śmierci roǳiców upłynął, kiedy goszczący w Dreźnie książę sabauǳki, Karol de Carignan, upodobał ą sobie i po ął za żonę. Ta
pani ży e dotąd; weszła w powtórne śluby i zowią ą ǳisia księżną Monléard. Z dwo ga
ǳieci, które pierwszemu mężowi powiła, córka Maria Elżbieta Franciszka zaślubiła sobie
 r. brata cesarza austriackiego, arcyksięcia Ra nera, wicekróla lombarǳko-weneckiego; syn zaś Karol Emanuel panu e na tronie sardyńskim. Świǳińska używa ąc przez całe
swe życie na czystszego domowego szczęścia i poko u, sześć córek, z których cztery dotąd
ży ą, i dwóch synów zostawiła; z tych uż ǳiś do sześciuǳiesiąt wnuków i prawnuków
powstało. Z tych, ako z prawǳiwych ǳieci swoich, o czyzna korzysta i korzystać bęǳie: edni krew za nią przelewali, druǳy światłem ą bogacą, młoǳi rosną na e posługi
i chwałę, a płeć żeńska cnót domowych wzory da e.

³⁸⁹eksenterować (daw.) — dokonać sekc i zwłok. [przypis edytorski]
³⁹⁰księżniczka Maria — Maria Krystyna Albertyna (–), edyna córka księstwa, od  żona Karola
Emanuela (–) ks. Carignano, babka Wiktora Emanuela IX (–), pierwszego króla z ednoczonych Włoch. [przypis edytorski]
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