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„JAK MOCNA MUSI BY  WIARA, BY NIE ZW TPI .

JAK WIELKA MI O , BY NIENAWIDZI !”

ROMANTYCZNA ANNA RO YCKA

Tylko dzi ki aktywno ci cara Rosji Miko aja I do jesieni 1849 r. si y reakcji
zdo a y pokona  wszystkie ruchy wolno ciowe i demokratyczne w Europie. Jed-
nak raz poruszonej lawiny nie uda o si  zatrzyma . Kilka miesi cy po zduszeniu
rewolucji w gierskiej i wydaleniu najaktywniejszych dzia aczy demokratycznych
z Pary a, w lipcu 1850 r. w Londynie powsta  Komitet Centralny Demokratów
Europejskich (KCDE), który wysuwa  mi dzy innymi has a wyzwolenia narodów
z niewoli oraz przemiany w duchu republika skim. Centralizacja londy ska zjed-
noczy a wokó  siebie przede wszystkim W ochów, Francuzów, W grów i Polaków.
Na sztandary zosta y wci gni te, obok spraw socjalnych, wolno  i równo  wszy-
stkich ludów maj cych w przysz o ci stworzy  Stany Zjednoczone republika skiej
Europy. Giuseppe Mazzini, postrach tronów, stan  na czele organizacji. W ród eu-
ropejskich demokratów znalaz  si  polski triumwirat z Towarzystwa Demokratycz-
nego Polskiego – Stanis aw Worcell, Jan Kanty Podolecki i Wojciech Darasz1.
W bardzo trudnych warunkach finansowych polscy dzia acze chcieli przygotowa
grunt do kolejnego powstania na ziemiach polskich, maj cego by  elementem ogól-
noeuropejskiej rewolucji. Wa n  rol  w ich zamierzeniach odgrywa  zabór austriac-
ki, szczególnie „mekka Polaków” Kraków. Kontrol  w tym do niedawna wolnym
mie cie sprawowa a Austria. Rz dz cy monarchi  naddunajsk  od 2 XII 1848 r.
m ody Franciszek Józef I by  w adc  nielubianym i nieszanowanym przez niemal
wszystkich swoich poddanych. Zgodzi  si  na odnowienie systemu kontroli pa stwo-
wej, tworz c wi ksz  i bardziej wyrafinowan  od Metternichowskiej policj , g boko
znienawidzon  przez lud. Narzucony porz dek mia  w zarodku dusi  wszelkie objawy
niezale nego my lenia. Na jego stra y sta  szef andarmerii i minister policji Johann
Kempen wraz z ministrem spraw wewn trznych Alexandrem Bachem. Obok W ochów
i W grów „niesforny” ywio  polski natychmiast sta  si  g ównym wrogiem pa stwa.
Nie przypadkiem na dworze mówiono o „wiecznie spiskuj cej Galicji”.
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1 H. Rzadkowsk a, Dzia alno  Centralizacji Londy skiej Towarzystwa Demokratycznego Pol-
skiego 1850–1862, Wroc aw/Warszawa/Kraków/Gda sk 1971, s. 9–20, 34 nn.
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W Krakowie Wiosna Ludów mia a przebieg krótki, ale za to bardzo intensyw-
ny. W marcu i kwietniu 1848 r. nap yn o do miasta mnóstwo polskich emigran-
tów z Zachodu, przede wszystkim cz onków TDP. Przybysze, przesi kni ci idea-
mi demokratycznymi, nierzadko socjalistycznymi i komunistycznymi, niemal
natychmiast chcieli przeszczepi  swoje z regu y obce pogl dy na nowy grunt. Po-
niewa  by  to element bardzo ywotny, natychmiast przewa y  w nowo powsta-
ym Komitecie Narodowym. Stan ten do tego stopnia zaniepokoi  w adze, e do-

sz o do zbrojnej konfrontacji. 26 kwietnia miasto zosta o zbombardowane
i spacyfikowane przez wojsko cesarskie. Emigranci dostali nakaz opuszczenia Kra-
kowa, co by o w zasadzie na r k  lokalnym dzia aczom. Jak to wykaza  Zbigniew
Fras, liberalna inteligencja krakowska, szczególnie po bolesnych do wiadczeniach
1846 r. i wie ych aktach przemocy w adz, sk onna by a popiera  jedynie dzia a-
nia legalne. W mie cie zapanowa  spokój, a g ównym forum dzia alno ci sta a si
prasa i pisma ulotne2. ycie polityczne zesz o do podziemia.

W Wiedniu wiedziano niemal wszystko o polskich inicjatywach, londy skich
za  w szczególno ci, dlatego w archiwach dworskich zachowa y si  liczne lady
„polskich komitetów”. Do ods ony ycia podziemnego Galicji i Krakowa przyczy-
ni a si  szeroko zakrojona akcja policji cesarskiej w zwi zku ze spiskiem Juliana
Goslara z lat 1850–18513. Aresztowano setki osób, a dziesi tki z nich przewiezio-
no na przes uchania do Wiednia. W ród nich byli najznakomitsi krakowianie,
z za o ycielem „Jutrzenki” i „Czasu”, pos em do Konstytuanty austriackiej, m o-
dym arystokrat  Adamem Potockim w cznie. Nie oszcz dzano te  zaanga owa-
nych politycznie kobiet. Tak za kraty trafi a Anna Ro ycka. Oprócz nik ych i do
tego sprzecznych przekazów do dzisiaj nie by o wiadomo, o co j  oskar ono4.

A. Ro ycka, nieraz nazywana przez wspó czesnych Ró ycka, urodzi a si  10 I
1818 r. w Krakowie, jako najstarsza z trzech córek Samuela, pó niejszego genera-
a powstania listopadowego (wspomnianego w Panu Tadeuszu)5, oraz Emilii Te-

kli z Szasterów, córki Antoniego, znanego i szanowanego w Krakowie doktora me-
dycyny, aptekarza i profesora Uniwersytetu. Gdy mia a pi  lat, osieroci a j  matka,
wi c wychowaniem zaj li si  ojciec i babcia, Anna Szaster. Po mierci ojca

2 Z. F ra s, Rola emigrantów w yciu politycznym Lwowa i Krakowa w 1848 roku, w: Galicja
w 1848 roku. Demografia, dzia alno  polityczna i spo eczna, gospodarka i kultura, red. A. Bonu-
siak, M. Stolarczyk, (Galicja i Jej Dziedzictwo, 12), Rzeszów 1999, s. 43–46.

3 T. Szuber t, Ostatnie dni Goslara, KH 116, 2009, nr 2, s. 89–125.
4 Niniejsza praca oparta zosta a g ównie na ród ach z Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu,

oddz. Kriegsarchiv, zespó  Gouvernement Wien, karton 105, fasc. 4764 „Anna Rozycka” (dalej: KA)
oraz z Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu, oddz. Allgemeines Verwaltungsarchiv, zespó  Poli-
zei-Behörde (dalej: AVA), Präs. I 1854, fasc. 3275 „Anna Rozycka” (dalej: AVA-1) i zespo u Polizei-
Behörde, Präs. I 1856, karton 34a, fasc. 1804/1856 (dalej: AVA-2). KA powsta  przy dora nych s -
dach wojskowych, zaraz po upadku wiede skiego powstania pa dziernikowego 1848 r. i zawiera
dokumenty do ok. 1856 r. AVA-1 jest odpisem dokumentów z KA, stworzonym dla ministra A. Ba-
cha i Franciszka Józefa I. Archiwalia wi c pokrywaj  si  w swojej tre ci. AVA-2 z kolei jest odr b-
nym raportem urz dniczym dotycz cym amnestionowania Ro yckiej. Za pomoc w przygotowaniu
materia ów dzi kuj  Katarzynie Kluczyk. T umaczenia z orygina ów opracowa  T. Szubert.

5 W. Sa le t r a, Z. Zacharewicz, Samuel Rozycki, w: PSB, t. 32, Kraków 1989–1991, s. 538–540.
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w 1833 r. opiek  nad trójk  dzieci w pe ni przej a rodzina Szasterów. Oficjalnym
opiekunem trójki rodze stwa zosta  kuzyn Samuela, Erazm Ro ycki, przewodni-
cz cy Kasy Kredytowej w Kielcach. Po osi gni ciu przez dzieci pe noletnio ci
kuratela wygas a. Ro yccy nale eli do do  zamo nej szlachty, z maj tkami w Ga-
licji i Królestwie Polskim. Po powstaniu listopadowym wszystkie w o ci Ro yc-
kiego zosta y skonfiskowane przez rz d rosyjski i tylko wybieg prawny, jakoby
cz  maj tku nale a a do nie yj cej ju  matki, pozwoli  na zachowanie wi kszo-
ci dóbr w r kach rodze stwa6. Wed ug urz dników maj tek Zagórzyce w guberni

radomskiej w Królestwie Polskim wart by  120 tys. z  pol. (czyli ok. 25–30 tys. fl.
CM)7. Dochody z niego w ca o ci przekazywane by y Annie. Ponadto ka da z sióstr
otrzyma a jednorazowo po ok. 3 tys. fl. CM. Po mierci dziadka Szastera na trójk
rodze stwa i babci  przypad y dodatkowo dobra w Wadowie8, które jednak nie
przynosi y zysków. Z Zagórzyc Anna mia a roczn  rent  w wysoko ci ok. 3 tys. z
pol., co nie by o kwot  zbyt wielk , ale wystarczaj c  na skromne ycie panienki
z dobrego domu. Do 33. roku ycia mieszka a z Szasterami w ich domu w Krako-
wie, pó niej za  sama, we w asnym mieszkaniu, jednak równie  niedaleko uko-
chanej babci9. Annie przypisuje si  oczynszowanie ch opów w maj tku nale cym
do niej i sióstr w urawnikach ko o Pi czowa, co jest tylko cz ciow  prawd . O ile
bowiem Zagórzyce by y pod jej kuratel , o tyle urawnikami zarz dza a m odsza
siostra Julia wraz z m em Janem Nepomucenem Zakaszewskim10. On to w la-
tach 1847–1848 dokona  uw aszczenia, trafiaj c za to na wiele miesi cy do os a-
wionego Pawilonu IX w Cytadeli warszawskiej. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e
Anna jako wspó w a cicielka urawnik musia a wyrazi  zgod  na ten akt.

Ta m oda kobieta znana by a w Krakowie z niezwyk ych przymiotów umys u
i serca. Nie szukaj c rozg osu, w 1846 r. sta a si  jedn  z najzagorzalszych opie-
kunek ofiar rabacji galicyjskiej, rozdaj c mi dzy potrzebuj cych pieni dze i odzie .
Od 1848 r. z po wi ceniem mia a kolportowa  pisma Mazziniego, o czym jeszcze
b dzie mowa. Próbowa a te  swych si  na niwie literackiej11. Niebagatelna w jej
yciu by a znajomo  z Józefem Wysockim (1809–1874), belwederczykiem, bo-

haterem rewolucji w gierskiej. Cz owiek ten mia  silne zwi zki z Krakowem, sk d
podczas powstania 1846 r. mia  sprawowa  funkcj  dowódcy wojskowego na Ga-

6 AVA-1, k. [karta] 1 nlb. [nieliczbowana], s. 2.
7 Do 1858 r. 1 gulden (floren) czerwony z oty re ski (ry ski) monety konwencjonalnej (fl. CM)

= 60 krajcarów (kr.) = 11,68 g srebra. 1 dukat (talar) = 3,4424 g z ota. S. Hoszowsk i, Ceny we
Lwowie w latach 1701–1914, Lwów 1934, s. 56–57. Jak w nawiasach zapisa  urz dnik cesarski,
1 fl. CM = w zale no ci od kursu mi dzy 4 a 5 z  pol. Faktycznie 1 z oty dukat (talar) = 3 fl. CM,
zob. Gulden, Gülden, w: Brockhaus Lexikon, t. 7, Wiesbaden 1984, s. 239.

8 Wadów w powiecie krakowskim pod granic  z Królestwem Polskim (S ownik geograficzny Króle-
stwa Polskiego i innych krajów s owia skich, red. B. Chlebowski, t. 12, Warszawa 1892, s. 879).

9 AVA-1, k. 1 nlb., s. 2–4.
10 Ibidem.
11 W. S a l e t r a, Ró ycka Anna, w: PSB, t. 32, s. 510–511. Biogram ten obarczony jest nie cis o-

ciami. Sporo ciekawych szczegó ów biograficznych: W. Hah n, Anna Ro ycka 1818–1856, Kraków
1929, s. 1–17 (odbitka z „Przegl du Powszechnego”) oraz M. E s t r e i c h e r ó w n a, Z dziejów kra-
kowskich konspiracji, Kraków 1937, s. 18–27 (odbitka z „Rocznika Krakowskiego” 30).
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licj  Zachodni 12. Niedawno w gierski badacz István Kovács przywróci  Wysoc-
kiemu blask i chwa , a przy okazji wspomnia  o zas ugach jego przyjació ki13.
W 1848 r. Anna, niefiguruj ca dotychczas w tajnych rejestrach, „rozwin a tak ener-
giczn  dzia alno  w duchu i na rzecz emigracji, […] e wzi ta zosta a pod cis
policyjn  kontrol  […] W okresie od 1848 do ko ca 1852 r. […] zbierano dowody
o jej politycznym zaanga owaniu, które przynios y wnioski, e by a ona oddana
doktrynom rewolucyjnym w celu doprowadzenia do odbudowania niezale nego
pa stwa polskiego [w jego dawnych granicach] z takim samym zapa em, roman-
tycznym i egzaltowanym fanatyzmem, jak jej ojciec; by a dusz  wszystkich ini-
cjatyw”14. Aresztowano j  18 XII 1852 r. i umieszczono w prowizorycznym are-
szcie policyjnym w Krakowie, a 5 I 1853 r. przeniesiono do aresztu s dowego.
Potem przewieziono do Wiednia15. Nale y pami ta , e wówczas w Galicji nad
wi kszo ci  spraw tego typu kontrol  sprawowa a policja i andarmeria wojsko-
wa, przy jedynie doradczym g osie namiestnika Agenora Go uchowskiego.

„Malkontenci galicyjscy16, zw aszcza ci w Krakowie, od ustanowienia wolne-
go miasta byli permanentnym zapalnikiem wszystkich dzia a  propagandowych
i rewolucyjnych […] Poprzez [lwowsk ] Rad  Narodow , której oddzia  by  w Kra-
kowie, emigranci przybywaj cy [z zagranicy] do Krakowa odgrywali tam wybitn
rol , jak np. Wysocki […] W tym napi tym czasie […] damy krakowskie spieszy-
y z datkami dla emigrantów, co umo liwia o im funkcjonowanie w mie cie. Wy-

bitn  rol  odgrywa a oskar ona [Ro ycka], która podczas spotka  dam dokony-
wa a sk adek pieni nych, poprzez jej r ce przekazywanych potem emigrantom […]
Tak e po krwawym st umieniu powstania [26 IV 1848] damy krakowskie nie za-
przesta y swej dzia alno ci, roztaczaj c opiek  nad rannymi w walce, jak te  ich
zwolennikami, gdzie wi cej okazywa y sympatii rewolucyjnej sprawie, ni  naka-
zywa  ludzki obowi zek; i tak nie by o ani jednego przyk adu, aby te wolontariu-
szki wykaza yby jak kolwiek opiek  i trosk  nad c.k. o nierzami”17.

Podczas pierwszej rewizji przeprowadzonej w domu Ro yckiej nie znaleziono
nic podejrzanego. Jak pisa  inkwirent18, z nielicznych dokumentów mo na by o je-
dynie poszlakowo wywnioskowa , e Ro ycka prowadzi a podejrzan  korespon-
dencj  z wieloma polskimi emigrantami za granic . Dopiero druga rewizja przy-

12 A. Szmyt, Józef Wysocki w galicyjskiej Wio nie Ludów, w: Galicja w 1848 roku…, s. 151 nn.
13 I. Kovác s, Polacy w w gierskiej Wio nie Ludów. „Byli my z Wami do ko ca”, Warszawa 1999,

s. 41 nn.
14 AVA-1, k. 2 nlb., s. 1–2.
15 AVA-1, k. 2 nlb., s. 3, por. KA, k. 2. Wed ug Hahna, Ro ycka trafi a do wi zienia ju  10 grud-

nia (op. cit., s. 11).
16 „Malkontentami” policja cesarska nazywa a g ównie arystokracj  i bur uazj , biernych prze-

ciwników rz dów austriackich. Rozró niano te  tzw. Umsturzpartei, maj c  na celu kompletn  de-
strukcj  rz dów austriackich. W jej sk ad wchodzili g ównie demokraci, przede wszystkim inteligen-
cja i ubo sza szlachta galicyjska, w ogromnej liczbie emigranci.

17 AVA-1, k. 4 nlb., s. 1–2.
18 Inkwirent – urz dnik s dowy, w tamtym okresie w jurysdykcji andarmerii (policji) wojsko-

wej i s downictwie (zw. te  audytorem), maj cy za zadanie udowodnienie winy oskar onej osobie.
Znamienne, e inkwirent by  zarówno oskar ycielem, jak obro c  aresztanta.

Tomasz Szubert
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nios a nowo ci. Ustalono, e jej poczynania mia y za zadanie dofinansowanie „no-
torycznej agitacji” Polaków w celu odzyskania dawnej Polski. Ro ycka przekazy-
wa a „znacz ce sumy” do Anglii i Francji. Znaleziono rewersy bankowe lub ich
odpisy od 1846 r. a  do dnia jej pojmania.

      Data       Bank/Instytucja             Dla kogo   Dok d    Kwota19

19 VII 1846 Bank Wolfa w Krakowie Pawe  Stryenski Pary 288 fr. 48 cent.
(Stryje ski)20

23 II 1847 Bank Wolfa w Krakowie Pawe  Stryenski Pary 864 fr. 48 cent.

11 VII 1848 ? L. [Leon] Mazurkiewicz21 Triest 50 fl. CM

19 VII 1848 po yczka Ro yckiej Robert Chmielewski22 Galicja 500 fl. CM

10 VIII 1848 ? Palczynski23 Francja 60 fl. CM

16 IX 1848 imienny rewers A. Hoszowski Kraków 300 z  pol.

8 XII 1848 urz d pocztowy Pawe  Stryenski Francja 160 talarów
w My lenicach w z ocie

18 IX 1849 Bank Wolfa w Krakowie Józef Broniewski24 Francja? 1200 fr.

18 IX 1849 Bank Wolfa w Krakowie [Jan] Ogrodzi ski25 Francja? 600 fr.

11 II 1850 Bank Wolfa w Krakowie Teofil Zab ocki Pary 1222 fr.
22 cent.

19 II 1850 urz d pocztowy Teofil Zab ocki Marsylia list
we Wroc awiu i przekaz?
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19 W 1816 r. za podstawow  walut  przyj to w Anglii funta sterlinga. Dzieli  si  on na 20 szylin-
gów po 12 pensów ka dy. By a to z ota moneta nazywana te  „suwerenem” (dukatem). W XIX w.
rednia warto  funta wynosi a: 1 funt st. = 6,28 rubla = 25,22 franka = 20,49 marki. Angielskie mo-

nety, w: S. Orgelbrandta Encyklopedia Powszechna, t. 1, Warszawa 1898, s. 304. Odniesienie dukata
do fl. CM i z  pol. podane zosta o w przyp. 7.

20 W a ciwie Leon Strye ski ew. Stryje ski (1817–1867), prawnik, demokrata na emigracji. Za
dzia alno  spiskow  skazany na 20 lat do Spielbergu. Amnestionowany w 1848 r. Dzia acz TDP,
w 1849 r. osiad  w Algierii; zwalcza  czartoryszczyków. W 1859 r. wróci  do Pary a, gdzie czynnie
zaanga owa  si  w pomoc dla powstania styczniowego.

21 Leon Mazurkiewicz (1817–1867), prawnik, spiskowiec, dzia acz demokratyczny na emigracji.
S. Kieniewicz, Leon Mazurkiewicz, w: PSB, t. 20, Kraków 1975, s. 312–313.

22 Robert Chmielewski (1803–1848), cz onek licznych organizacji spiskowych na terenie Galicji,
ostatecznie w TDP na emigracji. Za przygotowanie powstania 1846 trafi  do Spielbergu z 15-letnim
wyrokiem. Amnestionowany w 1848, zmar  we wrze niu tego roku. M. T y r o w i c z, Towarzystwo
Demokratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy i kadry cz onkowskie, „Przewodnik Biobibliograficz-
ny”, Warszawa 1964, s. 86.

23 Najprawdopodobniej chodzi o Macieja (ew. Micha a) Pa czy skiego, jednego z dowódców po-
wstania 1846 r. Po nieudanej akcji emigrowa  do Francji, aby pod koniec ycia wróci  do Galicji.
M. Tyrowic z, op. cit., s. 502.

24 Józef Broniewski (1793–1855), wolnomularz, aktywny dzia acz TDP na emigracji. W 1848 r.
w Krakowie, wyruszy  z delegacj  do Wiednia w sprawie utworzenia wojska. Zmar  na emigracji
w Pary u. M. Tyrowicz, op. cit., s. 66.

25 Zapewne chodzi o Jana Ogrodzi skiego (Ogrodzie skiego), ur. w Królestwie Polskim, czyn-
nego cz onka TDP na emigracji. W 1851 przyj  amnesti  cesarsk . M. Tyrowic z, op. cit., s. 484.
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5 IX 1851 Dom Bankowy Rotschilda Eustachy Januszkiewicz26 Londyn 339 fr.
w Londynie

29 IX 1851 Dom Bankowy Rotschilda Stanis aw Worcell Londyn, 13 funtów st.
w Londynie wys a a 9 szyl.

Anna
Szaster

20 VII 1852 Bank Wolfa w Krakowie genera owa Francja? 1000 z  pol.
Stanis awa Ma achowska27

20 VII 1852 Bank Wolfa w Krakowie Teofil Zab ocki Marsylia 168 fr.

Ale to nie by o wszystko, gdy  w li cie do Wysockiego znaleziono weksel na
9 funtów st. 1 szylinga i 4 pensy, a w aktach policyjnych po rednio wzmiankowa-
ne te  by y inne przekazy pieni ne. Ju  w czasie pobytu Ro yckiej w areszcie przy-
sz a do niej poprzez Dom Handlowy Hausnera i Violanda w Brodach kwota 177,30
fl. CM. Anna t umaczy a si , e pieni dze te mia y by  przeznaczone na zakup po-
wozu u krakowskiego siodlarza Mathiasa Traugotta28. Wyja nia a te , dlaczego zro-
bi a przekaz do Januszkiewicza 5 IX 1851 r. Otó  mia a j  o to poprosi  zaprzyja-
niona Eugenia Januszkiewicz, z domu baronowa Eugenia Lariss (Larysz), która

korespondowa a z ni  z Pary a poprzez Kajetana Wolskiego. Baronow  zaliczano
do partii malkontentów, twierdz c, e jest „znan  idolk  porucznika Messenhau-
sera, którego pozna a w 1846 r.”29 Pochodz cy z Moraw poeta, porucznik Wenzel
Messenhauser by  komendantem gwardii narodowej Wiednia podczas powstania
pa dziernikowego 1848 r., za co straci  ycie przed plutonem egzekucyjnym. Podob-
ny los spotka  Polaka Edwarda Je owickiego, dowodz cego w tym powstaniu ar-
tyleri , jak te  Niemca Roberta Bluma, wys a ca lewicy Parlamentu Frankfurckiego,
czynnego szeregowego uczestnika rewolty30. W li cie od bli ej nieznanej przyja-
ció ki Ro yckiej, Marii Dehons z Drezna, znalaz y si  s owa: „Tutaj mier  Je o-
wickiego tylko w ród Polaków wywo a a wielk  sensacj  […] Niemcy s  egoista-
mi, my l  jedynie o swoim Blumie”31. Tajni agenci zajmowali si  natychmiast
osobami wymienionymi w listach, skar c si  wy szym instancjom, e Ro ycka
podaje wiadomie dane zmar ych ludzi, utrudniaj c tym ledztwo. Rewizja nie
omin a K. Wolskiego. W jej trakcie znaleziono listy Adama Potockiego, ale nie

Tomasz Szubert

26 Eustachy Januszkiewicz, demokrata, znany ksi garz i wydawca emigracyjny. W 1832 r. zwi -
zany z Lelewelem, 1832/1833 redaktor „Pielgrzyma Polskiego”, w 1834 r. wspó za o yciel Towarzy-
stwa S owia skiego. Potem uleg  wp ywom Towia skiego. S. Ka lembk a, Wielka Emigracja. Pol-
skie wychod stwo polityczne w latach 1831–1862, Warszawa 1971, s. 47 nn.; A. Lewa k, Eustachy
Januszkiewicz, w: PSB, t. 10, s. 595–597.

27 Stanis aw Ma achowski (1798 lub 1801–1883), dzia acz emigracyjny, pisarz, Z. Sudo l sk i,
Stanis aw Ma achowski, w: PSB, t. 19, s. 422–423.

28 KA, k. 4–7.
29 KA, k. 15.
30 Wi cej na ten temat: T. S z u b e r t, Genera  Bem w Wiedniu. Bohater, czy awanturnik?, KH

115 (2008), z. 2, s. 99–132, oraz i de m, „Przewaga wroga i zdrada by y za du e…” Zapomniany
Legion Polski w wiede skim powstaniu pa dziernikowym 1848 roku, „Sobótka” 62 (2007), s. 175–197.

31 AVA-1, k. 12 nlb., s. 4.
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umiano ich powi za  ze spraw . Opieraj c si  jedynie na poszlakach, próbowano
obci y  magnata kompromituj cymi dokumentami, przede wszystkim odezwami
KCDE. U niego nie znaleziono jednak nic. Za to rewizja u zaprzyja nionego z do-
mem Potockich hr. Ferdynanda Jaxy B kowskiego sko czy a si  sukcesem poli-
cji. Fakt posiadania londy skich „pism Mazziniego” ten m ody szlachcic przyp a-
ci  yciem w kazamatach austriackich, nie wytrzymuj c trudów ledztwa32.

Pierwotnie Ro ycka zezna a, e pieni dze wys ane za granic  by y sp at  d u-
gów poczynionych przez ojca. Mia y one wynosi  ok. 300 fl. CM. Samuel Ro yc-
ki wyemigrowa  bowiem po powstaniu listopadowym na Zachód, osiadaj c osta-
tecznie w Bernie w Szwajcarii, gdzie w 1833 r. zmar . Anna mia a przekazywa
wierzycielom pieni dze przez on  gen. Ma achowskiego, jak te  przez Zab oc-
kiego i Strye skiego. Inkwirenci wy miali j , maj c w r kach rewersy 10-krotnie
przekraczaj ce wysoko  „d ugów” ojca. Tym bardziej e nie mia a ona ani jedne-
go dowodu potwierdzaj cego t  teori . Na domiar z ego, babcia Szaster i stryj Erazm
Ro ycki pogr yli nie wiadomie Ann , mówi c, e Samuel nie mia  d ugów. Ro-
ycka zmieni a wi c taktyk  i zacz a wskazywa  na nie yj ce ju  osoby, „mie-

szaj c” je w przekazywanie pieni dzy za granic . W jej zeznaniach pojawia a si
zmar a w 1852 r. Marcjanna Chrz stowska, znana z tego, e przez jej dworek
w Szczepanowicach przewin a si  ca a plejada najwybitniejszych polskich spi-
skowców, jak S. Malinowski, G. Ehremberg czy bracia Adolf i Leon Zalescy. Chrz -
stowska w 1847 r. oskar ona zosta a o zdrad  stanu, co odpokutowa a kar  w are-
szcie s dowym we Lwowie. Mia a ona przez Ann  przekazywa  swoim kuzynom
Ogrodzie skiemu, Mazurkiewiczowi i Guckiemu wspomniane wy ej kwoty za gra-
nic . Nie przekona o to inkwirentów. Podobnie nie dali wiary w po yczk  500 fl.
CM, jakiej udzieli a Ro ycka „amnestionowanemu przest pcy stanu” Chmielew-
skiemu33.

W r ce ledczych wpad o wiele listów (niestety niemal wszystkie zagin y),
które cz sto by y przez nich cytowane w raportach. W li cie z Francji 7 III 1849 r.
Leon Gucki34 wizjonersko nawi za  do krakowskich wydarze  kwietniowych:
„Musia a teraz zapanowa  [w Krakowie] grobowa cisza, gdzie trzeba y  czuj c
oddech obcej rasy; pojmuj , e tam mi dzy zw okami panuje chwilowo os abiaj -
ca trwoga; – pomimo to moje otoczenie [emigranci] przyci ga, nie boi si , cieszy
si , e przynosi narodziny nowego wiata, a z nim lepsz  przysz o  – wielu z nas
przyp aci to [przysz e powstanie] yciem, ale mamy wystarczaj co du o czasu przy-
gotowa  si , wi c zaprawd  szcz liwi b d  ci, którym b dzie dane tego za ywa
[wolno ci]”35. Wymowa tych s ów, bardzo charakterystyczna dla polskiej emigra-
cji w tamtym czasie, nie powinna dziwi  – przecie  to czas „kwitn cego” towiani-

„Jak mocna musi by  wiara, by nie zw tpi . Jak wielka mi o , by nienawidzi !”...

32 Wkrótce zostanie opublikowany przeze mnie artyku  ród owy o nieznanych kulisach areszto-
wania A. Potockiego i F. B kowskiego.

33 AVA-1, k. 8–9 nlb.
34 Faktycznie nie Leon, ale Leopold Gucki (1813–1888), czynny cz onek TDP na emigracji.

W 1848 r. w Krakowie. H. Rzadkowska, op. cit., s. 77, 95, por. M. Tyrowic z, op. cit., s. 209–210.
35 AVA-1, k. 10 nlb., s. 4 i k. 11 nlb., s. 1, por. KA, k. 10.
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zmu. Autorzy listów do Ro yckiej niekoniecznie jednak nale eli do zwolenników
tego mesjanistycznego nurtu. Z równie wielk  egzaltacj  12 II 1850 r. pisa  do Anny
Leon Kordecki: „Kraków jest teraz zbiorowiskiem niegodnej hordy naszych prze-
ladowców i zdrajców ojczyzny […] Niebo wys ucha pró b moich i moich kraja-

nów i droga Ojczyzna zostanie nam przywrócona”36. Inkwirentów ubod o te
podzi kowanie za wsparcie udzielone przez Ann  zas u onemu dla ksi garstwa
galicyjskiego Janowi Milikowskiemu37, który 28 IX 1852 r. pisa : „za wspomo e-
nie pro by zas u y a [Pani] na jeszcze jeden li  w posiadanym ju  chwalebnym
wie cu, który i bez tego l ni niepowtarzalnym blaskiem”38. Znany dobrze policji
cesarskiej „amnestionowany przest pca stanu”, doktor praw Florian Ziemia kow-
ski, w li cie pisanym ze Lwowa 25 XI 1852 r., czyli tu  przed aresztowaniem Anny,
dzi kowa  jej za informacje dotycz ce „wspólnego biednego przyjaciela”, skaza-
nego na 10 lat. Chodzi o o Les awa ukaszewicza39. Ziemia kowski nazwa  Ro-
yck  „najpi kniejsz  ozdob  jej p ci”40. Cz owiek ten by  wówczas we Lwowie

pod nadzorem policji, i, jak pisa  Z. Fras „zamieszany w proces córki Samuela
Ró yckiego […] stawa  przed s dem wojennym. Zosta  wprawdzie uniewinniony,
ale swej reputacji na pewno nie poprawi . Odczu  to w trakcie stara  o otwarcie
w asnej kancelarii adwokackiej – dwa razy wnosi  podanie w tej sprawie i za ka -
dym razem spotyka  si  z odmow ”41. Znajdujemy potwierdzenie tego stanu:
„Z ca ego znanego stosunku mi dzy Ziemia kowskim a Ro yck  jest do odnotowa-
nia, e ten e poprzez to, e zajmowa  wybitne stanowisko polityczne w partii chc -
cej obalenia systemu (Umsturzpartei), poszukiwa  tej znajomo ci i j  uskuteczni ;
z innej strony wiadomo, e chcia  za o y  biuro prawne, o czym wyczerpuj co pisze
w li cie, – by o to pretekstem do podró y Ro yckiej do Lwowa i rozmowy z Zie-
mia kowskim”42. W adzom nie uda o si  udowodni  wtedy czegokolwiek, co jed-
nak nie przeszkodzi o latami blokowa  niepokornemu prawnikowi i przysz emu mi-
nistrowi otwarcia w asnej kancelarii.

17 XII 1852 r., tu  po pojmaniu Ro yckiej, przyszed  list ze Strasburga,
w którym znajdowa o si  zalakowane pismo do „monsieur Augusta”, które Anna
mia a przes a  do Wiednia. „Stryjowie” Leon i Johann kazali tam „Augustowi, dla
dobra i u ytku [polskiej] nacji, zaprzestania dzia alno ci”. Nieznany autor wspo-

36 AVA-1, k. 11 nlb., s. 3, por. KA, k. 11.
37 Jan Milikowski (1781–1866), ksi garz i nak adca, bardzo czynny patriota polski zwi zany bli-

sko z ZNiO. A. Kemp a i M. Tyrowic z, Jan Milikowski, w: PSB, t. 21, Kraków 1976, s. 219–220.
38 AVA-1, k. 11 nlb., s. 4.
39 Les aw ukaszewicz (1809–1855), dzia acz konspiracyjny, autor i wydawca pism popularno-

naukowych. Walczy  w powstaniu listopadowym pod rozkazami gen. S. Ro yckiego; bardzo aktyw-
ny w TDP, skazany na 12 lat wi zienia w Spielbergu. W 1848 r. amnestionowany, za o y  w asn
drukarni . W 1851 r. za posiadanie, ale nie kolportowanie pism Goslara zosta  aresztowany i rok pó niej
skazany na 10 lat twierdzy. Zmar  w Theresienstadt (Terezin) w 1855 r. M. Tyrowic z, Les aw uka-
szewicz, w: PSB, t. 18, Kraków 1973, s. 547–548, oraz T. Szuber t, Ostatnie dni..., s. 111 i n.

40 AVA-1, k. 12 nlb., s. 1, por. KA, k. 12.
41 Z. Fra s, Florian Ziemia kowski (1817–1900). Biografia polityczna, Wroc aw 1991, s. 59.
42 AVA-1, k. 11 nlb., s. 4, k. 12 nlb., s. 1–3, por. KA, k. 11–12.
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mnia  te  o wys aniu przez rz d francuski polskiego emigranta do Ameryki. List
ko czy  si  podzi kowaniami dla Anny za po rednictwo w korespondencji. Ro-
ycka zezna a, e chodzi o o Augusta Naumanna, który zosta  jej polecony przez

malarza z Poznania Kondratowicza, i to jego rodzinie w Wiedniu przekazywa a
korespondencj . Urz dnicy ustalili, e Naumann w latach 1846–1848 przyje d a
do Krakowa z Poznania i „porozumiewa  si  z ró nymi osobami podejrzanymi po-
litycznie”43. Nie wiadomo jednak, kto faktycznie by  owym Augustem.

W ród dokumentów znalezionych podczas rewizji by a lista rodzin (zaginiona)
stoj cych po stronie powsta ców 1846 r. z Gdowa, jak te  pracowników salin
w Wieliczce – ludzi, którzy w wi kszo ci zostali skazani przez rz d na kary wi -
zienia. Ro ycka nie przyzna a si , sk d j  mia a. Zezna a tylko, e by y to osoby
b d ce w potrzebie, które otrzyma y wiadczenia ze zbiórek pieni nych44. Na mar-
ginesie listy by a notatka „X. Niewiadomski (Prister N.)”, która ledczym da a pod-
staw  do przypuszczenia, e chodzi o „bezczelnego duchownego”, który podczas
rozruchów kwietniowych w Krakowie pierwszy strzeli  do feldmarsza ka Castiglio-
ne, rani c go w g ow 45. Trudno przej  oboj tnie obok tego niecodziennego ksi -
dza. Kiedy gen. J. Wysocki 11 VI 1849 r. w Dolinie Miszkolecko-Diósgyörskiej
zarz dzi  uroczysty przegl d Legionu Polskiego, szczególn  uwag  W grów zwróci
kapelan wojskowy: „bardziej – zdawa oby si  – stworzony do szabli ni li do krzy-
a. Nie by o w jego twarzy szczególnej gorliwo ci religijnej, tylko p on ca t sk-

nota za ojczyzn  […] S  u nas [na W grzech] równie odwa ni bojownicy, co Po-
lacy, mamy takich skutecznych dowódców, jak Wysocki, ale takich ksi y W grzy
nie maj ”46. Posta  ta zas uguje z pewno ci  na obszern  biografi 47.

W jeszcze innym li cie trafiono na korespondencj  Ro yckiej z W adys aw  Sta-
wi sk  z Królestwa Polskiego, podpisuj c  si  jako Nimfa. Austriacy napisali do
„rosyjskich przyjació ”, aby j  aresztowano, gdy  Stawi ska, podszywaj c si  pod
Ro yck , przekazywa a poczt  pieni dze dla swojego brata Tadeusza Hubickiego.
Jako obywatelka Królestwa nie mog a bez pozwolenia wysy a  stamt d pieni dzy
za granic 48. Znaleziono te  potwierdzenie wp at dokonanych przez ksi n  Sta-
nis aw  Jab onowsk  na rzecz polskich emigrantów. Arystokratka t umaczy a si ,
e mia o by  to przeznaczone „na biednych”, w co jednak inkwirenci pow tpie-

„Jak mocna musi by  wiara, by nie zw tpi . Jak wielka mi o , by nienawidzi !”...

43 AVA-1, k. 12 nlb., s. 4, k. 13 nlb., s. 1–4, por. KA, k. 12–13.
44 AVA-1, k. 13 nlb., s. 4, k. 14 nlb., s. 4, por. KA, k. 13–14.
45 AVA-1, k. 14 nlb., s. 4, por. KA, k. 14.
46 I. Kovác s, op. cit., s. 499.
47 Józef Niewiadomski (1813–1869), kapelan w wojsku austriackim, wzi  udzia  w ruchu spi-

skowym lat 40. XIX w., aresztowany, zbieg  z tymczasowego wi zienia przez dziur  w murze. Na
emigracji cz onek TDP w Pary u. W 1848 r. wróci  do Krakowa i zosta  wikarym w parafii jawo-
rzy skiej. W 1849 r. przedar  si  na W gry, gdzie tymczasowo zosta  kapelanem Legionu Polskiego,
b d c równocze nie porucznikiem kawalerii. Po ucieczce z W gier przez Turcj  dosta  si  do Anglii,
gdzie zrzuci  sutann . Tam nie wytrzyma  trudów emigracji i pope ni  samobójstwo. I. Kovác s, op.
cit., s. 499–500, por. ide m, A lengyel légio lexikona, 1848–1849. Az 1849–1849. Évi magyar forra-
dalom és szabadságharc lengyel résztvevöinek életrajzai, (Historia Könyvtár Kronológiák, red. F. Glatz,
10), Budapest 2007, s. 375–376.

48 AVA-1, k. 15 nlb., s. 3–4, por. KA, k. 15.



170

wali49. W pozosta ych czterech listach do kuzynki Anny Sylwestry Lewartowskiej,
Zofii Zakrzewskiej z domu Wa achnowskiej (zm. 1852), Luizy Mieroszewskiej
i Heleny Darowskiej, wszystkich zamieszka ych w Królestwie Polskim, stwierdzo-
no, e ich wyd wi k by  „ultrapolski”. Potwierdzi y to informacje uzyskane od
policji warszawskiej. Panie te, rzekomo bez wiedzy m ów, utrzymywa y kontak-
ty z „osobami politycznie niepewnymi” za granic 50. Jak wspomina Bibianna Mo-
raczewska, wi kszo  tych kobiet trafi a do aresztu, a sprawc  tego by  denuncja-
tor Szwierzbi ski51.

G ównym zarzutem postawionym Ro yckiej by a korespondencja z by ym sze-
fem powsta czym (ex Insurgenten Chef) Józefem Wysockim. Nie wiadomo, kie-
dy para ta si  pozna a, by  mo e jeszcze ok. 1845/1846 r., z pewno ci  za  znali
si  w 1848 r. Wiadomo, e poznali si  w Krakowie52, gdzie, wed ug tradycji ro-
dzinnej, dosz o do ich zar czyn53. W przes uchaniu Ro ycka nie potwierdzi a na-
rzecze stwa z Wysockim. Najwyra niej jednak zatai a ten fakt, gdy  tu  przed swo-
im aresztowaniem pisa a do niego: „Doda e  mi du o odwagi tym, e nazwa e  mnie
swoj  przyjació k . Przyjmuj  ten tytu  z przywilejami. Mo esz by  pewien, e b d
si  ich mocno trzyma , zdaj c sobie spraw  tak e z ich u omno ci, za które b d
musia a te  co  wycierpie . Skar ysz si , e przep dzasz swój czas bezu ytecznie.
To jest z o, na które wszyscy cierpimy i które nas gryzie, ale nie jest jednak mo li-
we, by nas te cierpienia nie doprowadzi y do dobrego. Tylko mocna wiara mo e
nas utrzyma , poniewa  samotni przechodz  wiele momentów zw tpienia, jednak
przyjdzie czas, kiedy wzro nie w nas wytrwa o  i moc wszechmog ca. Musz  przy-
zna , e jestem bardzo niecierpliwa i chcia abym pokona  wszelkie przeciwno ci,
dziel ce mnie od ludzi, których kocham. Chcia abym przycisn  ich do serca i ob-
j  z ca  matczyn  mi o ci , ale niestety jest to niemo liwe i jest si  zmuszonym
do katuszy”54. Ro ycka zeznawa a, e Wysocki napisa  do niej kilka listów
z Kütahia w Turcji, potem z Anglii. Na wszystkie stara a si  odpisywa . W ostat-
nim, pisanym z Sheffield, genera  omawia  otrzyman  propozycj  obj cia zwol-
nionego po mierci Darasza miejsca w Centralizacji londy skiej55. Sugerowano mu,
e je li nie chce podj  bezpo rednich dzia a , móg by zosta  figurantem w no-

wym uk adzie. Wysocki pisa  do narzeczonej, e nie odpowiada mu ta propozycja,
i ostatecznie cz onkiem triumwiratu zosta  Leon Zienkowicz. Wysocki pyta  Ann ,

Tomasz Szubert

49 AVA-1, k. 16, s. 2, por. KA, k. 16.
50 AVA-1, k. 16–17 nlb., por. KA, k. 15–17.
51 Dziennik Bibianny Moraczewskiej, wyd. L. Dobrzy ska-Rybicka, Pozna  1911, s. 52–53.
52 KA, k. 17.
53 I. Kovác s, Polacy…, s. 123.
54 KA, k. 19.
55 List ten dla policji krakowskiej te  by  niedost pny, gdy  znajdowa  si  we Lwowie. Prof.

I. Kovács próbowa  go odnale  w archiwach lwowskich, ale bezskutecznie. Sk adam mu za to gor -
ce podzi kowanie. Zastanawiaj ce, e zarówno we Lwowie, jak w Wiedniu niemal wszystkie za cz-
niki do raportów urz dniczych, czyli listy, rewersy etc., z regu y bezpowrotnie zagin y. Potwierdza
ten fakt odnaleziona przez w gierskiego badacza wzmianka dotycz ca listu (te  bez niego) Ro yckiej
do Wysockiego w CDIA: sygn. f. 146, op. 7, ed. 2974, s. 140–142.
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jak wybór ten zosta  przyj ty w Krakowie. ali  si  te , e jest pod presj  finan-
sow  i cierpi na brak podstawowych rzeczy. Ro ycka napisa a do Sheffield, kieru-
j c list na nazwisko Anny Stur (?, nieczytelne). W rodku schowa a inny list, zaa-
dresowany dla „monsieur Josepha”, za czaj c wspomniany weksel na 9 funtów
st. 1 szylinga i 4 pensy. „Przesy am Ci – pisa a – moje wspó czucie na Twoje kry-
tyczne po o enie. To, czym teraz dysponuj , to drobnostka […] Nie jestem w sta-
nie sobie wyt umaczy  niesprawiedliwo ci, któr  nam si  przypisuje. Jak mocna
musi by  wiara, by nie zw tpi . Jak wielka mi o , by nienawidzi ! Je li chodzi
o wybór Wla [L. Zienkowicza], to w Krakowie panuje takie samo zdanie jak u Was.
Niektórzy maj  Ci za z e, e Ty chocia  nie przyj e  tego wyboru, mog e  da
swoje imi . Wierz  jednak, e dobrze uczyni e , bo przecie  nie mo na post po-
wa  wbrew w asnym przekonaniom. Bo co mo e samo nazwisko bez moralnego
wp ywu? Mówisz, e Wy musicie mie  nas na uwadze. Ale niestety! Nie ma tu
nikogo, kto móg by liczy  na wzgl dy, ma a liczba niedobitków nie zdzia a tu nic.
Wi kszo  przyt oczona trudami dnia codziennego my li tylko o codziennym chle-
bie – oczywi cie tylko na krótko, ale w a nie sprawy tak si  maj … AR”56. Po-
twierdzaj  si  tym samym s dy Z. Frasa o mizernym zapleczu krakowskim dla spra-
wy spiskowej. Kulisy wydarze  w Londynie odkrywa H. Rzadkowska. 19 VIII 1852 r.
zmar  na gru lic  W. Darasz, co wywo a o w TDP g boki kryzys personalny. Na
zwolnione miejsce S. Worcell z Antonim abickim powo ali Ludwika Mieros aw-
skiego. Genera  nie mia  jednak ochoty opuszcza  Pary a i zaproponowa  kandy-
datur  Wysockiego, którego wtedy uwa a  za oddanego sobie cz owieka. Z nim
z kolei, wed ug badaczki, nie chcia  pracowa  Worcell, podobno za jego ugodo-
wo  w powstaniu w gierskim, a szczególnie za wspó prac  z lud mi Adama Czar-
toryskiego. Wreszcie, na podstawie wyborów przeprowadzonych w Anglii, do
KCDE wprowadzono L. Zienkowicza, co spotka o si  z opozycj  cz onków we
Francji, szczególnie ura onego Mieros awskiego57.

U Ro yckiej znaleziono te  ksi ki mówi ce o odrodzeniu Polski, i, co dodat-
kowo bardzo j  obci y o, krócic  i dwa pistolety. 4 VIII 1854 r. skazano j  na
cztery lata wi zienia w twierdzy. Nie zaliczono na poczet kary 20 miesi cy are-
sztu. G ównymi punktami oskar enia by y kontakty z Wysockim, szczególnie na
tle wyboru nowego cz onka Centralizacji londy skiej, oraz „przekazywanie zna-
cz cych sum pieni nych pochodz cych z patriotycznych zbiórek na wspomo e-
nie emigrantów we Francji i Anglii”. Obwiniono j  te  o posiadanie broni oraz pism
rewolucyjnych. 11 sierpnia pod wyrokiem minister J. Kempen dopisa : „do og o-
szenia i wype nienia”. 14 VIII 1854 r. wyrok odczyta  Ro yckiej wiede ski „spe-
cjalista” od spraw polskich, inkwirent-audytor Leopold von Kuczynski, kwituj c
pod spodem: „og oszone i kara rozpocznie si  z dniem dzisiejszym”58. Przyczyn

„Jak mocna musi by  wiara, by nie zw tpi . Jak wielka mi o , by nienawidzi !”...

56 AVA-1, k. 19 nlb., s. 2–4, k. 20 nlb., s. 1–3, por. KA, k. 17–21.
57 H. Rzadkowsk a, „Demokrata Polski” w ostatnim okresie swego istnienia (1851–1862), „Stu-

dia Historyczne” 12, 1969, z. 3 [46], s. 343 oraz eadem, Dzia alno …, s. 35.
58 AVA-1, k. 22–23 nlb., por. KA, k. 23.
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aresztowania i skazania Ro yckiej nie by a przewo ona doro k  „bibu a”, lecz po-
no  druki J. Goslara59.

A. Ro ycka trafi a do Theresienstadt (Terezin) w Czechach. W innej celi sie-
dzia  ju  zaprzyja niony z ni  Les aw ukaszewicz. O tym, jak nieludzko by a trak-
towana, znajdziemy wzmianki na kartach wspomnie  B. Moraczewskiej i wspó -
wi nia Paw a Paw owskiego60. W wi zieniach austriackich panowa a w tamtym
czasie du a dowolno  w poczynaniach obs ugi. By y pewne odgórnie ustalone
normy, ale faktycznie wiele zale a o od osobowo ci profosów i ich zwierzchni-
ków61. A w przypadku Theresienstadt gorzej wi niom by  nie mog o62. Profos
Frauengruber chcia  jedynie zarobi  na aresztantach, cz sto nie dbaj c o to, czy
maj  dostarczon  wod  i po ywienie. Nierzadko stosowano kar  kijów i odosob-
nienia w ciemnicy. Do opisu pobytu A. Ro yckiej w twierdzy dorzuci  mo emy
fakt, e prowadzi a potajemn  korespondencj  z Johannem Knedlhansem Libin-
skim, co zosta o wykryte i ukrócone63. Podobny kontakt mia a wcze niej z L. uka-
szewiczem64. Wi zie  ten zmar  6 IX 1855 r.,nie wytrzymuj c trudów wi ziennych.

W my l raportów A. Ro ycka zachowywa a si  spokojnie i skromnie, ale jej
stan zdrowia pozostawia  wiele do yczenia. Wed ug rozpoznania lekarza fortecz-
nego cierpia a na zapalenie p uc oraz na rakotwórcze rozlu nienie eber (krebs-
artige Auflockerung der Rippe), czyli mia a gru lic . Babka Anny dos ownie prze-
nosi a góry, eby uratowa  wnuczk . Sprawa trafi a na biurko Franciszka Józefa,
co przyczyni o si  natychmiast do lepszego traktowania wi niarki. Na zarzuty z ego
traktowania komendantura wi zienia przedstawia a si  wobec dworu w jak najlep-
szym wietle, twierdz c, e Ro ycka „otrzymywa a wszelkie udogodnienia, jakie
tylko mo na by o da  w jej stanie zdrowia65”.W tej z owieszczej twierdzy nast pi-
o co  niespotykanego, gdy  z celi Ro yckiej przeci gni to do pokoju profosa dzwo-

nek, aby jego ona i córka mog y j  obs ugiwa . Wyra ono te  zgod , aby do The-
resienstadtu przeby  lekarz Brzozowski, przyjaciel gen. Ro yckiego i rodziny
Szasterów. Przebywa  tam osiem dni, gdzie przydzielono mu pokój niedaleko celi
wi niarki. „Z tem wszystkim godziny p yn y – relacjonowa  lekarz – a cz sto na
dzwonienie adna nie nadesz a…”66 Na pomoc by o jednak za pó no. W ostatnim
li cie do ukochanej babki Anna pisa a: „po era mnie febra – j zyka nie mog  ode-
rwa  od podniebienia – nie mam na tyle nawet si y, aby wzi  do r ki szklank

Tomasz Szubert

59 W. Sa le t r a, loc. cit.; W. Hahn, op. cit., s. 12; M. Es t re icherówn a, op. cit., s. 19; M. Ty-
rowic z, Prawda i mit w biografii Juliana Goslara (1820–1852), Warszawa 1972, s. 248, 259.

60 Dziennik Bibianny…, s. 51–53. Moraczewska by a siostr  znanego literata J drzeja, który
w powstaniu listopadowym walczy  pod dowództwem Samuela Ro yckiego. Moraczewska by a znan
literatk , pisz c  g ównie dla demokratów; M. Es t re icherówn a, op. cit., s. 22–27.

61 Profos (niderl.) – dawniej zarz dca wi zienny najni szego szczebla.
62 Wi cej na temat wi ziennictwa austriackiego pierwszej po owy XIX w.: T. Szube r t, Polni-

sche Gefangene in der Festung Kufstein in den Jahren 1803–1853 (nieop.), Wien 2007.
63 AVA, Oberste Polizei-Behörde, Präs. I 1856, karton 30, fasc. 1257/1856, k. 1 nlb.
64 Dziennik Bibianny…, s. 53; M. Es t re icherówn a, op. cit., s. 20 nn.
65 AVA-2.
66 Dziennik Bibianny…, s.52.
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z wod , znajduj c  si  przy mnie – a nie mam nikogo przy sobie. – Niczego nie
oszcz dzi  mi los – lecz niech b dzie b ogos awiona wola Bo a”67. Anna Ro ycka
zmar a w nocy z 5 na 6 V 1856 r.

ywio  krakowski tak atwo nie zapomina  o swoich zas u onych cz onkach
i Ro ycka, romantyczka za ycia, doczeka a si  po mierci w asnej legendy. W are-
szcie mia  si  w niej zakocha  nieznany z nazwiska major austriacki. Pomimo wia-
domo ci, e zwichn  to mo e jego karier , poprosi  j  o r k . Mia  nadziej , e
ma e stwo da jej wolno , ale dumna Polka nie chcia a w ten sposób odzyska
swobody i odrzuci a szlachetn  propozycj 68. W raportach urz dniczych, z regu y
bardzo drobiazgowych, nie ma o tym ani s owa, wi c z pewno ci  jest to pi kna
bajka o umi owaniu Ojczyzny i wierze ami cej nawet serca wrogów – ku pokrze-
pieniu serc.

Jeszcze jedna historia przesz a do lokalnej legendy, tym razem prawdziwa. Anna
Szaster, kobieta blisko 90-letnia, nie da a tak atwo za wygran , i wystosowa a pro -
b  do cesarza o uwolnienie wnuczki69. Podobno podczas pobytu Franciszka Józe-
fa w Krakowie stara pani ukl k a przed „smarkaczem”, prosz c o ask  dla Anny,
na co w adca mia  odpowiedzie  oboj tnie: „Das werden wir sehen”70. List wno-
sz cy o uwolnienie napisa a do monarchy równie  hr. Teresa Potocka71. Kobieta
ta, „stryjenka Siemie skiej”, by a dam  dworu w Wiedniu. Pro by nie pozosta y
bez echa i w stolicy powo ano komisj  maj c  rozpatrzy  spraw . W imieniu jej
cz onków minister Kempen 9 V 1856 r. zasugerowa  cesarzowi, aby zwolni  Ro-
yck  z wi zienia72. By a to jednak czysta formalno , gdy  Anna ju  wtedy nie
y a. W Krakowie podejrzewano cesarza o antydatowanie tego aktu. Wszystko

wskazuje na to. „Z Theresienstadtu do Wiednia jest telegraf – pisa a Moraczewska
– dano wi c zna  zaraz po jej zgonie, e zmar a, i cesarz 6 maja podpisa  amne-
stj . Jaki  szambelan pobieg  z t  wiadomo ci  do pani Potockiej, a ona natych-
miast telegrafowa a do Siemie skiej Lucjanowej do Krakowa. Ta spiesznie bie y
z t  szcz liw  wiadomo ci  do pani Szaster, która ju  mia a wiadomo  od dok-
tora, e wnuczka nie yje”73. Komisja zako czy a wi c „spokojnie” prac  9 maja,
a Franciszek Józef podpisa  amnesti  trzy dni wcze niej74. Zbieg okoliczno ci? –
w tpliwe. Monarcha wiedzia , e nikt go nie sprawdzi, wi c nic nie traci  – móg
jedynie zyska , wykazuj c dobr  wol .

„Jak mocna musi by  wiara, by nie zw tpi . Jak wielka mi o , by nienawidzi !”...

67 W. Hahn, op. cit., s. 16.
68 Dziennik Bibianny…, s. 52.
69 AVA, Präs. I 1856, karton 30, fasc. 1205/1856, k. 1–2 nlb. Za czony jest list A. Szaster z Kra-

kowa w j zyku francuskim z 24 IV 1856 r.
70 W. Hah n, op. cit., s. 14. O tym, e m ody cesarz w ród arystokracji i szlachty galicyjskiej

nazywany by  „smarkaczem”, wspomina  m.in. H. Wereszyck i, Franciszek Józef jakim go nie zna-
em, „Tygodnik Powszechny” nr 47 z 1978, s. 4.

71 AVA-2 oraz AVA, Präs. I 1856, karton 31, fasc. 1330/1856, k. 1 nlb.
72 AVA-2.
73 Dziennik Bibianny…, s. 53.
74 AVA, Präs. I 1856, karton 31, fasc. 1330/1856, k. 2 nlb.: „Ich erlasse der wegen Hochverrath

verurtheilten Anna Rozycka den Rest ihrer Strafzeit. Wien, am 6ten Mai 1856 /Franz Joseph/”.
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wiadectwo wspó czesnych by o jednoznaczne: Ro ycka „to wi ta, co y a dla
Polski i umar a jako m czennica jej mi o ci”75. Jednak o romantycznej patriotce
A. Ro yckiej, podobnie jak o wielu jej podobnych, którzy oddali ycie dla Ojczy-
zny, zapomniano do  szybko. Wywalczona autonomia galicyjska spowodowa a,
e w zaborze austriackim ju  na pocz tku XX w. zaciera a si  pami  o czasach,

kiedy Austria by a z ym i znienawidzonym zaborc . P d do zdobywania stanowisk
w aparacie w adzy sta  si  cz sto wa niejszy od dziejów rodziców i dziadów. Pro-
ces jak e podobny do odbywaj cego si  w dniu dzisiejszym. Nieznane losy Pola-
ków z lat 50. XIX w., najcz ciej bolesne i smutne, zarazem jak e pe ne wiary
i nadziei, czekaj  na opisanie. Mo e posta  Anny Ro yckiej stanie si  przyk adem,
e warto zag bi  si  w te dzieje.

Tomasz Szubert

75 Dziennik Bibianny…, loc. cit.


