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Ks. Piotr Zygmunt Bełczowski SAC 
Rzym 
 
PALLOTTI I POLKI 
 

Rodney Stark, w swym dziele zatytuowanym „Triumf chrześcijanstwa”, zauważa, 
że ponieważ Jezus, dwunastu Apostołów, święty Paweł i najważniejsi liderzy pierwszego 
Kościoła byli mężczyznami, można odnieść wrażenie, że już nawet pierwotne 
chrześijaństwo było dziełem przede szystkim mężczyzn. Że właśnie tak nie było, 
udowadnia fakt, że to kobiety stanowiły (i stanowią) w nim większość. Sam Święty Paweł, 
w liście do Rzymian, pozdrawia aż piętnaście niewiast z Wiecznego Miasta (Rz 16,1nn.)1. 

W tym kontekście sytuuje się także myśl naszego Świętego Wincentego, który już w 
swych pierwszych projektach odnoszących się do Pobożnego Dzieła Apostolstwa 
Katolickiego podkreślał, że „jak wszyscy są wezwani, co więcej zobowiązani, do 
naśladowania Jezusa Chrystusa, tak wszyscy, proporcjonalnie do kondycji i stanu, są 
wezwani do apostolstwa...”2. Jeśli więc wszyscy, to... wszyscy, a zatem także (a dziś nawet 
przede wszystkim) kobiety.  

Rzym, za życia Pallottiego, „stał się jednym z głownych ośrodków polskiego 
wychodźctwa za granicą (...), skupiając w swych murach wybitne nieraz jednostki i głośne 
nazwiska” – podkreślił w jedny ze swych opracowań Ks. Alojzy Hassa. Stąd prosty i 
słuszny wniosek, że „przy tej wielkiej ilości elementu polskiego w Rzymie w pierwszej 
połowie XIX wieku, musiał się Pallotti zetknąć w swoim życiu i swej działalności z 
Polakami”3. Jak dalej podkreśla ten sam autor, były to kontakty o różnym natężeniu i 
charakterze, od przygodnych kontaktów, poprzez wielopłaszczyznową ścisłą i 
długotrawałą współpracę, aż do systematycznego oddziaływania poprzez kierownictwo 
duchowe.  

W opracowaniu tym skupimy się na zagadnieniu kontaktów między Pallottim i tą 
(bardzo ważną) częścią Kościoła, jaką są kobiety, a w naszym przypadku - Polki. Temat 
ten, nie doczekał się dotychczas całościowego opracowania. Poza maszynopisami 
pozostawionymi przez Ks. Alojzego Hassę, tylko niektóre jego aspekty przedstawił 
oatatnio w swych artykułach Ks. Jan Kupka4.  

 
W 1835 Don Vincenzo Pallotti i Giacomo Salvati rozpoczęli gromadzenie 

zagrożonych miejskim stylem życia samotnych dziewcząt i, umieszczając je w godnych 
rodzinach, zapewniali im rozwój i bezpieczeństwo. Liczba tych dziewcząt wzrosła po 
epidemii cholery, jaka nawiedziła Rzym w 1837 roku. Postanowiono zatem stworzyć im 
wspólny i bezpieczny domu. Po interwencji Pallottiego już 25 marza 1838 roku papieska 
Komisja ds. Zapomóg (la Commissione dei Sussidi) zezwoliła Mu na użytkowanie tzw. 
Kolegium Fuccioli i tak narodził się sierociniec pallotyński czyli „Pia Casa di Carità” in 

                                                 
1 Por. STARK RODNEY, Il trionfo del cristianesimo. Come la religione di Gesù ha cambiato la storia dell’uomo ed è 
diventata la più diffusa al mondo, trad. SERGIO LEVI, Torino (Lindau) 2012, 161.  
2 PALLOTTI VINCENZO, Opere Complete [OOCC], III 142: “come tutti sono chiamati, anzi obbligati ad imitare 
Gesù Cristo così tutti in proporzione della loro condizione e stato sono chiamati all'Apostolato”.  
3 Por. HASSA ALOJZY (oprac.), Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, t. I, (maszynopis), 13. 
4 KUPKA JAN, „L’opuscolo ‘Iddio l’Amore infinito’: origine e messaggio”, w: Apostolato universale. Continuità e 
sviluppo. Rivista semestrale dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti,anno IX, n. 18/2007; TENŻE (red.), “La confraternita 
della Divina Misericordia per la Polonia dell’anno 1848”, Alojzy Hassa SAC, w: Apostolato universale. 
Continuità e sviluppo. Rivista semestrale dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti, anno XVIII, n. 41/2016, 4-13.  
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Borgo S. Agata5. Po początkowych trudnościach finansowych, Salvati rozpoczął 
kwestowanie wśród zamożnych rodzin rzymskich a następnie podjęto starania, by 
poszczególne rodziny niejako adoptowały konkretne sieroty, zapewniając im środki 
utrzymania. 

Pośród tych, którzy odpowiedzieli na ten apel, znalazły się także Polki. 
Prekursorskie opracowanie tego tematu zawieta jeden z maszynopisów Ks. Hassy 
zatytuowany „Pia Casa di Carità – sierociniec Ks. Wincentego Pallottiego we 
wspomnieniach polskich”, który opisuje współpracę między naszym Świętym a  księżną 
Leonową Sapieżyną, hrabiną Wiktorią z Orłowskich Sobańską, Matką Makryną 
Mieczysławską oraz księżną Zofią z Branickich Odescalchi6.  

W odniesieniu do pierwszej z nich, księżnej Leonowej Sapieżynie, cytuje on list 
Zmartwychwstańca Ks. Józefa Hube z 27 maja 1843 roku7, w którym pierwszy rektor 
wspólonty rzymskiej, wówczas młodego polskiego zgromadzenia, pisząc do swych 
współbraci w Paryżu, donosi: „Jeżelibyście widzieli książąt Sapiehów powiedzcie jej, że o 
jej dziewczynie, którą wzięła na wychowanie nic jeszcze stanowczego nie wiem, żem 
dotychczas nie mógł widzieć drugi raz księcia Torloni, że wracam do niego dzisiaj, że na 
wszelki przypadek czyli dzisiaj będzie mogła być przyjęta lub nie do Casa di Carità ojca 
Pallotti”.   

I tu rodzi się pytanie o to, kim byli owi „książęta Sapiehowie”8? Ks. Hassa 
jednoznacznie stwierdza, że chodzi o Leona Ludwika Sapiehę herbu Lis (1811-1884)9 
właściciela dóbr Sanniki w Królestwie Polskim i jego żonę Joannę z Tyszkiewiczów (1816-
1873)10. Odrzuca on natomiast drugą z możliwości, czyli małżeństwo Leona Sapiehy 
(1803-1878) pana na Kodniu a później w Krasiczynie i Jadwigi z Zamojskich (1806-1890)11. 
Nie jesteśmy w stanie stwierdzić otatecznie, czy ma on rację, jednak, w toku naszych 
poszukiwań, jego jednoznaczny wybór stał się przynajmniej wątpliwy. Jest tak z kilku 
powodów.  

Po pierwsze Ks. Hassa na poparcie swej teorii cytuje „Dziennik” innego 
Zmartwychwstańca, Ks. Piotr Sememenki12, w którym tenże zapisał: „1 października, 
piątek. 1852 We środę po południu [...] (...) poszedłem na obiad do księstwa Leonów 
Sapiehów. Ona sama Tyszkiewiczówna z domu [...] Jej mąż bardzo zacny człowiek, brat 

                                                 
5 Por. FERRAIOLI MARIA CARLA (red.), La Pia Casa di Carità in Borgo S. Agata, Roma 1985.  
6 HASSA ALOJZY, Pia Casa di Carità – sierociniec Ks. Wincentego Pallottiego we wspomnieniach polskich, 
maszynopis, Archiwum Prowincjonalne XX Pallottynów (APSAK349.m). Na „ślad” tego opracowania 
natrafiliśmy poprzez wspomniany artykuł ks. Kupki (TENŻE (red.), “La confraternita della Divina 
Misericordia…”), który cytuje opracowanie włoskiego pallotyna DOMENICO PISTELLA: San Vincenzo Pallotti, la 
Pia Casa di Carità e Polacchi in Roma alla metà dell’Ottocento, in “Regina degli Apostoli”, edizione italiana, anno 
43, n. 4, dicembre 1981, pp. 8-10.  Pistella przetłumaczył (dosyć pobieżnie i niedokładnie) niektóre tylko 
fragmenty z maszynopisu Hassy.  
7 Archivum C.R. n° 15538 (otrzymany w Paryżu 24 czerwca 1843).  
8 Ród Sapiehów ma dwie linie: Kodeńską i Różańską. Por. https://www.geni.com/people/Leon-Ludwick-
Sapieha-h-Lis/6000000011571529988 [dostęp 20.11.2016].  
9 Por. https://www.geni.com/people/Leon-Ludwick-Sapieha-h-Lis/6000000011571529988 [dostęp 
20.11.2016].  
10 Joanna hr. Tyszkiewicz Łohojska h. Leliwa. Por. http://pl.rodovid.org/wk/Osoba:282776 [dostęp 
20.11.2016].  
11 Jadwiga Klementyna hr. Zamoyska z Zamościa h. Jelita. Por. http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.8305 
[dostęp 20.11.2016].  
12 SEMENKO PIOTR, Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie, ELTER EDMUND-NARUSZEWICZ PIOTR (red.), Rzym 
(Sacrum Poloniae Millennium) 1855.  

https://www.geni.com/people/Leon-Ludwick-Sapieha-h-Lis/6000000011571529988
https://www.geni.com/people/Leon-Ludwick-Sapieha-h-Lis/6000000011571529988
https://www.geni.com/people/Leon-Ludwick-Sapieha-h-Lis/6000000011571529988
http://pl.rodovid.org/wk/Osoba:282776
http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.8305
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księcia Eustachego Sapiehy13. (...) Księstwo Leonowie mają dwoje dzieci, Leonię i Pelagię 
[...] Poznałem księstwo Leonów po raz pierwszy w Rzymie, niezadługo po ich pobraniu 
się, zdaje mi się w 1841 r.”14. W rzeczywistości ich ślub odbył się we Wilnie w roku 183815.  

Jednak sam Semenenko w „Dzienniku” wymienia obydwie rodziny Sapiehów, jako 
znane mu i pozostające w bliskich kontaktach ze Zmartwychwstańcami. I tak pisze on: 8 
listopada 1856 o lekcjach języka i historii polskiej udzielanych w Rzymie Leonii i Pelagii, 
córkom księżnej Leonowej Sapieżyny16, ale już 31 grudnia 1858 o wizycie u Księstwa 
Leonów Sapiehów w Wiedniu, gdzie poznał ich syna Adama17, 3 grudnia 1871 o wizycie u 
Leona Sapiehy w Wiedniu18, 8 maja 1876 w Rzymie o Jadwidze z Zamojskich, jako siostrze 
Augusta Zamojskiego19.  

Obydwie ich córki Sapiehów Różańskich urodziły się w Warszawie: Leonia 2 
stycznia 1843, Pelagia 2 listopada 1844 roku20. Oznaczłoby to, że między ich urodzinami 
rodzice podróżowali po Europie (list Hube do Paryża jest z maja 1843) i jedynie na czas 
porodu wracali do kraju! Co więcej, w rzymskim Archiwum Zmartwychwstańców udało 
nam się odnaleźć (nie publikowany do tej pory) list podpisany „JSapieżyna” z 18 maja 
1843 roku21 (a więc dziewięć dni przed listem Hube do Paryża cytowanym przez Hassę). 
Autorka, zwracając się do „Księdza Hubego Dobrodzieja” (sic!), przypomina o obietnicy 
„odprawienia Mszy Świętej na naszą intencję w Scala Santa” i prosi o spełnienie tej 
obietnicy „w dniu iutrzejszym gdyż podobno to będzie ostatni piątek iaki przependzamy 
w Rzymie”. Niestety, w tymże archiwum, w dziale „Mulieres”, są aż trzy oddzielne 
koperty z listami pań i panien Sapieżyn; co więcej, listy są przemieszane między sobą, co 
można skonstatować już po pobieżnym porównaniu charakterów pisma22, nie można 
zatem jednoznacznie stwierdzić, która z Pań Sapieh pisze do Hube. Dodatkowym 
utrudnieniem jest zbieżność inicjałów (Joanna i Jadwiga) oraz tożsame imię Sapiehy: Leon.  

Ale i to nie wszystko! Cytowany już Semenenko, w liście do Ks. Hube z 20 czerwca 
1843 (w miesiąc po liście o którym pisze Ks. Hassa) donosił: „Bileciki do Norblina i do 
Xżnej Sapiehy oddałem bratu Edwardowi, by je odesłał. Xże Sapieha był u nas parę razy, a 
Hieronim u nich, bo St Assise jest na drodze żelaznej do Orleanu. Pojutrze wybiera się tam 
Hieronim (...)”23. Redaktor opracowujący Listy Semenenki przy tym liście dodał w 
przypisach noty biograficzne o treści: „JADWIGA SAPIEHA, Z D. ZAMOYSKA (1806-
1890) – księżna, wyszła za mąż za Leona Sapiehę w 1825 r., oboje stracili siedmioro dzieci. 
Swoją szeroką działalnością charytatywną otoczyła sieroty, żebraków, dzieci z 
zaniedbanych rodzin i in. Miejscem jej działalności był Lwów. W 1863 r. w swej siedzibie 
w Krasiczynie urządziła szpital dla rannych powstańców.” I „LEON SAPIEHA (1803-

                                                 
13 W rzeczywistości Eustachy był przyrodnim bratem Leona. Por. http://www.sejm-
wielki.pl/s/?m=N;v=ks.+sapieha+ro+anski+h.+lis [dostęp 20.11.2016].  
14 SEMENKO, Dziennik, 29. 
15 Por. http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3912 [dostęp 20.11.2016]. Akt małżeństwa: 
Wilno św. Jan, 12.02.1838, nr aktu 20. Por. http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3912  
16 SEMENKO, Dziennik, 49.  
17 Tamże, 65. Por. tam przypis 24 zawierający notę biograficzną Leona Sapiehy.  
18 Tamże, 123 
19 Tamże , 148.  
20 http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.25326.3 [dostęp 20.11.2016].  
21 Archivum C.R., n° 55947. Zachowano interpunkcję i pisownię oryginalną.  
22 Autor skorzystał z tegoż Archiwum w dniu 18.11.2016.  
23 SEMENENKO PIOTR, Listy (1842-1845), VII, Kaszuba Tadeusz (red.), Rzym (Zgromadzenie 
Zmartwychwstania Pańskiego) 2001, 114. O „sierotce” księżnej Leonowej wspomina on także w liscie do 
Hieronima Kajsiewicza z 8 czerwca 1845, nadmieniając o problemach finansowych z tym związanych. Por. 
tamże, 292n.  

http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=N;v=ks.+sapieha+ro+anski+h.+lis
http://www.sejm-wielki.pl/s/?m=N;v=ks.+sapieha+ro+anski+h.+lis
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3912
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=3912
http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.25326.3
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1878) – książę, galicyjski działacz polityczny i gospodarczy; marszałek galicyjskiego Sejmu 
Krajowego (1861-1875); zwolennik pracy organicznej”24. W ten sposób, pośrednio 
podważa więc wybór naszego współbrata.  

Co więcej, ks. Hassa pisząc o rodzie Sapiehów myli w przypisie obydwóch Leonów 
i przypisuje temu z Sannik „Wsponienia” z lat 1803-1863 Sapiehy Kodeńskigo25. Ten 
drugi, nota bene, notuje intersujące także nas informacje. I tak, opisując swą podróż do 
Francji wspomina, że w lipcu 1830 był w Paryżu świadkiem tzw. rewolucji lipcowej (27-29 
lipca 1830), po tym jak wrócił do stolicy po kilkudniowym pobycie u Księstwa Beauveau 
w Saint-Assisse26. Dalej natomiast podkreśla przyjaźń ze strony Księcia, który 
zaopiekował się będącą w ciąży księżną Sapieżyną, która to swoją córkę Marię Zofię 
urodziła 7 czerwca 183127 w Paryżu i dopiero pod koniec 1831 dołączyła do męża we 
Wrocławiu28. Dowodzi to pobytu tychże Sapiehów (Jadwigi i Leona) w Saint Assise, 
wspomnianym wcześniej w listach Zmartwychwstańców. Brak podobnych dowodów, czy 
chociażby poszlak, w odniesieniu do Sapiehów Różańskich.  

 
Kim zatem była księżna Sapieha, która starała się o umieszczene sieroty w 

pallotyńskim sierocińcu? O pierwszej z nich, księżnej JOANNIE SAPIEŻYNIE Z 

TYSZKIEWICZÓW, zmarłej 24 kwietnia 1873 we Florencji, wiemy, że od roku 1843 mieszkała 
prawie zasadniczo w Rzymie, szanowana była tak przez Grzegorza XVI, jak i potem przez 
Piusa IX, który zaliczał ją do dobrych polskich księżnych. W Rzymie wychował także obie 
swe córki29. Fakt o jej zamieszkiwania w Rzymie tylko pozornie potwierdza tezę ks. 
Hassy, ponieważ on sam, jej niejako zaprzecza, sugerując, że pani Sapieżyna pomagająca 
sierotom z Pia Casa, w tym czasie przebywała w Paryżu (1943), a następnie w Polsce (po 
1848), gdzie „po kilku latach nieurodzaju w wielu miejscach wybuch[ł] tyfus głodowy i 
gdzie pogarszały się stosunki ekonomiczno-społeczne jako skutek rabacji chłopskiej” a 
„powstanie styczniowe [1863-1864 (sic!)] pewnie do reszty zrujnowało majątkową bazę 
rodu Sapiehów ze Sannik”30. Problem w tym, że Sanniki, stały się siedziba tej gałęzi rodu 
Spiehów dopiero w 1856 i jest to wieś w województwie mazowieckim, w powiecie 
gostynińskim, a rabacja chłopska to nic innego jak tzw. „rzeź galicyjska”, z 1846 roku i to 
na ternie zachodniej Galicji (zaboru austryjackiego)31. Nic więc tu się nie zgadza! 

 
Uważamy zatem, że w liście ks. Hube chodzi o JADWIGĘ KLEMENTYNĘ SAPIEŻYNĘ Z 

ZAMOYSKICH (1806–1890). Była ona wnuczką Adama Kazimierza Czartoryskiego, szóstym 
dzieckiem prezesa Senatu Królestwa Kongresowego, ordynata Stanisława Zamoyskiego i 
Zofii z Czartoryskich. 19 XII 1825 wyszła za mąż za ciotecznego brata Leona Sapiehę, 
którego znała od dziecka. Gdy mąż podążył do powstania listopadowego ona pozostała w 

                                                 
24 SEMENENKO, Listy, VII,  przypisy 81 i 82.  
25 Por. SAPIEHA LEON XIĄZĘ KODEŃSKI, Wspmnienia (z lat od 1803 do 1863 r.), Bronisław Pawłowski (red.), 
Lwów 1914.  
26 Tamże, 101.  
27 Maria Zofia ks. Sapieha-Kodeńska h. Lis. Por. http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.28107.7 [dostęp 
20.11.2016].  
28 SAPIEHA, Wspmnienia, 179.  
29 ŻYCHLIŃSKI TEODOR (red.), Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863 do 1876 r., z uwzględnieniem 
ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Poznań 
(Drukarnia Jarosława Leitgebra) 19.., 385. 
30 HASSA ALOJZY, Pia Casa…, 12.  
31 Por. PRZYGODA-STELMACH MARTA, Sanniki, czyli krótki morał o wykorzystywaniu szans w regionie!: 
http://kronikarzbrochowski.blogspot.it/2014/12/sanniki-czyli-krotki-mora-o.html?=1 [dostęp 20.11.2016].  
 

http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.28107.7
http://kronikarzbrochowski.blogspot.it/2014/12/sanniki-czyli-krotki-mora-o.html?=1
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Paryżu i dopiero po  klęsce powstania połączyła się z mężem we Wrocławiu. Spośród 
dzieci, pięcioro zmarło w wieku do 7 lat a dwie córki w szesnastym i dwudziestym roku 
życia. Z chorującymi dziećmi jeździła do uzdrowisk i na Riwierę (np. na przełomie 
1841/42). Była nad wyraz pobożna i za cel życia postawiłą sobie dobroczynność. We 
Lwowie stanęła na czele Towarzystwa Dobroczynności św. Wincentego a Paulo a w 
głodowych latach organizowała tam rozdawnictwo «zupy rumfordzkiej». Po rabacji 1846 
r. urządziła «dom roboczy», «cerownię» dla sierot dziewcząt i «małą bursę» dla chłopców, 
które przekształciły się z czasem w Zakład św. Teresy i szpital dziecięcy św. Zofii32. 
Ponadto powołała we Lwowie Dom Opatrzności – przytułek dla żebraków, z oddziałem 
dla «upadłych dziewcząt», połączone ze szwalnią i warsztatami (stolarskim, szewskim, 
krawieckim). Zmarła 29 III 1890 w Krasiczynie i tamże 2 IV w grobach rodzinnych została 
pochowana33. Jej synem był znany z radykalnych przekonań książę Adam (1828-1903), 
nazywany „czerwony książę”, wnukiem zaś książę Adam Stefan Sapieha, metropolita 
krakowski (1867-1951).  

We wspomnianym opracowaniu Ks. Hassa sugeruje, że Księżna Sapieha 
zaopiekowała się dzieckiem „polskich emigrantów, których tak wielu było w Paryżu i w 
całej Francji”. Dla poparcia tej tezy przytacza „jeden z listów z archiwum 
Zmartwychwstańsców”, nie podając jednak żadnych o nim szczegółów, który to list 
„może to sugerować, ale pewności nie ma”. Inną możliwością, jaką podaje autor, jest to, że 
ową dziewczynką była „jedna z sierot rzymskich – ofiar cholery z r. 1837”34. Cytowany ks. 
Hube35, pisze bowiem o niej w swym liście: „odbieram ją dzisiaj ze szpitala, bo już 
zupełnie zdrowa”. Co bardzo ciekawe dodaje: „umieszczam ją na czas dopóki przyjętą do 
instytutu nie będzie u jednej dobrej kobieciny”. Hassa sugeruje, że tą „dobrą kobieciną” 
mogła być bliska współpracowniczka Pallottiego, niedawno beatyfikowana Elisabetta 
Sanna. Niestety, poza przytoczeniem jej życiorysu, nie podaje żadnych argumentów 
popierających swą tezę36.  
 Ostatecznie, sierota otoczona wstępnie opieką przez Sapiehów, została przyjęta do 
Pia Casa di Carità a rodzina książęca, za pośrednictwem księży Zmartwychwstańców, 
uiszczała za nią opłaty, jak wynika to ze źródeł, w wysokości 3 skudów miesięcznie. Nie 
dysponujemy tu szczegółami, ale sugerują to (cytowane przez Hassę) dwa listy 
wspomnianego ks. Hube. W dopisku do pierwszego z nich, z dnia 6 kwietnia 1846 roku, 
adresowanego do Kajsiewicza do Paryża,, można odczytać: „Księżna Sapieżyna Leonowa 
z Nissy prosi ks. Aleksandra [Jełowieckiego] o doniesienie czy odebrał 300 franków dla 
sierotki”37. W drugim z listów, z dnia 5 października 1848, tym razem pisanym z Paryża, 
prosi on księdza Alfreda Bentkowskiego, „aby albo sam albo przez brata Jana zapłacił z 
depozytu pani Sapieżyny trzem conservatoriom za sierotki tam utrzymywane”. W 
odniesieniu do „conservatorio Pallotta Borgo S[an]ta Agata” była to suma „60 szkudów”. 
Sugeruje to, że z jej datków utrzymywane były przynajmniej cztery sieroty (licząc 3 skudy 
na miesiąc za jedno dziecko)38. Niestety, w tym samym liście czytamy, że „pani S. już dalej 
płacić nie może, bo na mejscu, dzie jest ma dosyć jałużn do rozdawania”39. Cytowane 

                                                 
32 Teresa i Zofia – patronki zmarłych młodo córek.  
33 Por. KIENIEWICZ STEFAN, „Sapieżyna z Zamoyskich Jadwiga”, Polski Słownik Biograficzny, XXXV, Warszawa 
(Instytut Historii PAN) 1994.  
34 Por. HASSA, Pia Casa..., 5.  
35 Por. przypis 7.  
36 Por. HASSA, Pia Casa..., 6-7. 
37 Archivum C.R., n° 15608.  
38 Por. HASSA, Pia Casa..., 12. 
39 Cytat za: HASSA, Pia Casa..., 11. 
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wcześniej dzieła charytatywne księżny Jadwigi we Lwowie, w pełni uzasadniają taką 
decyzję.  

Ostatnią znaną nam na dziś wzmianką o pomocy ze strony Sapieżyny dla jednej z 
sierot, nie wiemy czy z sierocińca Pallottiego, przynosi list Ks. Hube z 15 listopada 1849, 
pisany w Paryżu do współbraci rzymskich, w którym czytamy: „Dla owej sieroty (...) 
otrzymałem od p. S. osiemnaście szkudów, zatem zdaje się mi na sześć miesięcy”40.  

 
W tym samym mniej więcej czasie wsparcie dla dzieła Don Vincenzo okazuje inna z 

Polek, a mianowicie hrabina WIKTORIA ORŁOWSKA Z SOBAŃSKICH HERBU LUBICZ (1772-
1858). Jak podaje Ks. Hassa, „kronika zakładu notuje [, że] dnia 2 lutego przyjęto trzy 
dziewczynki”, a „dwa dni później 4 lutego przyjęto jeszcze jedną dziewczynkę”41. W tejże 
kronice odajdujemy także czas pobytu poszczególnych sierot: pierwsza przebywała tam 
rok, druga – dwa lata, trzecia – trzy a ostatnia, aż cztery lata42.  

Dobrodziejka owych dziewczynek, hrabina Wiktoria Sobańska urodziła się 23 lub 
25 XII w Jasieńcu koło Złoczowa, jako córka Andrzeja Orłowskiego, podczaszego 
halickiego, i Agnieszki z Komorowskich. 25 XI 1790 poślubiła Michała Sobańskiego (1755-
1832), którego starszy brat Mateusz był już mężem jej siostry Tekli. Po ślubie zamieszkali 
w Obodówce, gdzie ze szczególnym zamiłowaniem zajęła się urządzaniem ogrodu. Od lat 
20 XIX wieku jej życie stało się ciągiem cierpień: w 1826 aresztowano po raz pierwszy za 
działalność spiskową jej synów. Gotarda spotkało to powtórnie w 1831 roku i groziła mu 
nawet kara śmierci (jako gwardziście carskiemu). Ponoć tylko staraniom matki 
zawdzięczał zamianę wyroku na karę zesłania do Kazania. Wiosną 1832, pod nieobecność 
zesłanych synów, w zupełnym opuszczeniu przeżyła w Obodówce śmierć męża. Po 
morderstwie Gotarda (1841), w 1844 przeniosła się do Rzymu, gdzie spędzała czas na 
modlitwie i dobroczynności. Z dobroczynności Sobańskiej korzystało wielu, jak zresztą się 
jeszcze o tym przekonamy. W swym testamencie poczyniła zapisy na stypendia dla 
młodzieży polskiej uczącej się w Rzymie, z których do pierwszej wojny światowej 
korzystali księża i artyści. Poprzez swych krewnych Jełowieckich, zbliżyła się do ks. 
Hieronima Kajsiewicza i wogóle do Zmartwychwstańców43. Wydarzenia rewolucyjne z 
roku 1848, skłoniły ją do powrotu do Warszawy, gdzie zmarła po dziesięciu latach 29 
VII44. Jej nagrobek znajduje się w Warszawie w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu45.  

 
W cytowanym już liście z 15 listopada 1849 roku, ks. Hube wymienił dwie kolejne 

Polki. Pisał on: „Jakiem już doniósł podobno od pani S. nie można się spodziewać 
posagów dla dwóch sierot po Matce Makrenie, ale jest rzeczą niewątpliwą, że otrzymają 
takowe z funduszów zakładu matki, które są pod zarządem księżnej Odescalchi. Ks. 
Hieronim już do niej o to pisał. Czy nie wiadomo jakim sposobem te dwie sieroty 
przeniesione zostały do Bracciano i jak im się tam powodzi”46.  

                                                 
40 Cytat za: Tamże, 12.  
41 Por. HASSA, Pia Casa..., 12. 
42 Por. Tamże, 13.  
43 Prawdopodobnie to właśnie Zmartwychwstaniec ks. Aleksander Jełowiecki skontaktował ją z Pallottim: 
por. HASSA, Pia Casa..., 13.  
44 Por. CZEPPE MARIA, „Sobańska z Orłowskich Wiktoria”, w: Polski Słownik Biograficzny, XXIX, Warszawa 
(Instytut Historii PAN)1999/2000, 417.  
45 ZIELIŃSKI JAROSŁAW (red.), Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne, VII: 
TENŻE, Krakowskie Przedmieście, Warszawa (Biblioteka Towowarzystwa Opieki nad Zabytkami) 2001, 56. 
46 Cytat za: HASSA, Pia Casa..., 14. 
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Pod określeniem „Matka Makrena” ukryła się tzw. MATECZKA MAKRYNA 

MIECZYSŁAWSKA, której losy (możemy stwierdzić to bez przesady) śledziła z zapartym 
tchem cała ówczesna Europa, albowiem, jak na łamach tygodnika społeczno-kultualnego 
„Odgłosy”, pisał o niej Francieszek Lewandowski „była jedną z najbardziej interesujących 
kobiet w Europie w pierwszej połowie XIX wieku. W pewnej mierze zaważyła na losach 
założonej przez Andrzeja Towiańskiego sekty religijnej zwanej „Sprawą Bożą” i 
związanych z nią losach Adama Mickiewicza i Legionu Polskiego”47. Cytowany zaś przez 
niego Zygmunt Krasiński stwierdza wręcz, że w Rzymie „zajęła stanowisko potężne, stała 
się jakby centrum mistycznych objawów”48.  

Jej historia rozpoczyna się (a jakże!) w Paryżu, gdzie przybyła 10 września 1845 
roku, w habicie bazylianek, podając się za ofiarę prześladowań religijnych, jakich unici na 
Litwie doświadczali ze strony prawosławia i caratu. Dysponowała nawet listami 
polecającymi z Poznania od generała Chłapowskiego, od Jana Koźmiana i od Arcybiskupa 
Przyłuskiego. Ten ostatni, nazywając ją męczennicą, prosił, wspomnianego już 
Zmartwychwstańca, ks. Aleksandra Jełowieckiego, o jej odwiezienie do Rzymu „i 
stawienie jej przed Ojcem świętym na świadectwo nowych okrucieństw, popełnianych 
przez rząd rosyjski”49.  

O jej pochodzeniu i życiu do r. 1845 mamy niejasne informacje. Według niej samej 
miała urodzić się 6 stycznia 1784 w Stokliszkach w woj. trockim, w rodzinie szlacheckiej, 
jako córka Józefa i Anny Jagiełło (sic!). Po wstąpieniu w 1808 r. do do zakonu bazylianek 
w Białej, po pewnym czasie miała przenieść się do klasztoru w Mińsku i zostać tam 
przełożoną (1823). W latach 1837-45, wraz z bazyliankami mińskimi, a odmowę 
wyrzeczenia się unii przeszła rzekomo okrutne prześladowania ze strony bpa J. Siemaszki 
i jego podwładnych, co zmusiło ją (i 3 inne siostry) do ucieczki z Rosji.  

Dziś, przede wszystkim dzięki krytycznej rozprawie Jezuity, ks. Jan Urbana, 
zatyuowanej  „Makryna Mieczysławska w świetle prawdy” z 1923 roku,  można 
jednoznacznie stwierdzić, że fakty te były albo zmyślone, albo przesadzone. Jak podają 
niektóre źródła, po mężu, emerytowanym kapitanie wojsk rosyjskich nazywała się 
Wińczowa a według świadectwa przełożonej klasztoru benedyktynek w Wilnie, miała 
pochodzenie żydowskie50.  

Po okresie wędrowania po wileńszczyźnie w przebraniu zakonnicy, około r. 1840 
została aresztowana i, po przeprowadzonym śledztwie (być może z zastosowaniem bicia), 
odesłana do miejsca stałego pobytu w miejscowości Lubcze. Miała się wymknąć jednak 
spod nadzoru policji i osiąść w klasztorze bernardynek w Wilnie, gdzie jako kucharka, 
prawdopodobnie zetknęła się z bazyliankami ze zlikwidowanego w 1834 klasztoru w 
Mińsku i dowiedziała się o próbach zmuszenia ich do przejścia na prawosławie51.  

Za namową być może polskich patriotów, uciekła z kraju i przez Pozmań dostała 
się do Paryża, gdzie przedstawiła się początkowo jako matka Irena Makryna 
Mieczysławska (następnie przestała wymieniać pierwsze imię). Emigrantką zaopiekowali 
się księża zmartwychwstańcy52. Staraniem ich i środowiska stronnictwa „Hotelu 

                                                 
47 LEWANDOWSKI FRANCISZEK, „Kim była matka Makryna?”, w: Odgłosy. Tygodnik społeczno-kulturalny, 36 
(1484), XXIX, 6 września 1986, 13.  
48 Tamże. List Zygmunta Krasińskiego do Sołtana z 24 lutego 1847.  
49 URBAN JAN, Makryna Mieczysławska w świetle prawdy, Kraków (Przeglądu Powszechnego) 1923, 11.  
50 Por. URBAN, 121 nn.  
51 Por. Tamże, 125 nn.  
52 Por. Tamże, 11 nn. Zobacz: List Semenki do O. Hieronima Kajsiewicza CR (ACRR 449), z Rzymy z 18 
września 1845, w: SEMENENKO, Listy, VII, 304-305.  
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Lambert”, jej realcje pojawiły się w prasie53 a z całej Europy posypały się protesty przeciw 
prześladowaniom religijnym i narodowym w Rosji54. Doszło do tego, że w jej sprawie 
nastąpiły interpelacje parlamentarne we Francji, Anglii i Bawarii55. W czasie jej podróży 
do Rzymu, w towarzystwie ks. Jełowieckiego, stawały przed nią otworem klasztory i 
pałace – biskupie i świeckie56.  

Jak relacjonuje ks. Urban, do Rzymu przybyli oni 1 listopada 1845 roku; zostali 
przyjęci u zakonnic Sacre-Coeur na Trinità dei Monti, a ks. Jełowieki, za pośrednictwem 
Sekretarza Stanu, Kardynała Lambruschiniego, wystarał się dla niej o audiencję u samego 
Papieża Grzegorza XVI. Ta nastąpiła już cztery dni później. Jej wynikiem było polecenie ze 
strony Ojca świętego, by spisać jej zeznania. O pomoc poproszono rektora Kolegium 
„Propaganda Fidae”, ks. Jezuitę Maksymiliana Ryłłę57.  

W ten sposób, mimo dwukrotnych not ze strony Rosji a potem także Austrii, 
zaprzeczających rewlacjom Makryny, rozpoczeła się jej rzymska „kariera”. Można wręcz 
uznać, że jej przybycie osłabiło nawet wrażenie hsitorycznej wizyty cara Mikołaja I u 
papieża, co miało miejsce w miesiąc później (grudzień 1845). A może taki też był cel 
polityczny jej obecności w Rzymie? Istotne, że atmosfera męczeństwa i cudotwórstwa, 
które ją otaczały, oraz stosunek władz rzymskich sprawiły, że w ciągu kolejnych dwóch 
lat cieszyła się ona tak dużą popularnością, żę 20 października 1846 (i ponownie w 
czerwcu 1848) najpierw wizytował, a następnie (4 listopada 1848) przyjmował ją w 
Watykanie sam Pius IX58.  

Wprawdzie po 1848 w środowisku polskim rozczarowano się do niej z powodu jej 
konserwatyzmu, nadmiernych ambicji i narastających wątpliwości w jej 
prawdomówność59, nie przeszkodziło to jej jednak w uzyskaniu pozwolenia na założenie 
klasztoru bazylianek w Rzymie. Po tym, jak 6 stycznia 1847 roku odnowiła śluby zakonne, 
przy wybitnej pomocy wspomnianych już Księżnej Zofii Odescalchi i Hrabiny Wiktorii 
Sobańskiej (którą do tego namówił kuzyn, ks. Jełowiecki), z zebranych składek zakupiła w 
r. 1848 budynek Casa di San Giuliano60.  

Do nowego klasztoru przeniosła się wraz z trzema towarzyszkami w 1851 i została 
ksienią. Tam też początkowo została pochowana, po śmierci, która nastąpiła 11 lutego 
1869. W wyniku przebudowy miasta (powstał tam Plac Vittorio Emanuelle) klasztor został 
zburzony w 187361, a jej prochy przeniesiono do grobowca pani Beaupré (za życia, 

                                                 
53 O Makrynie rozpisywały się nie tylko gazety polskojęzyczne jak: „Trzeci Maj”, „Dziennik Narodowy”, 
„Demokrata Polski”, ale też pisma francuskie jak np. „L’Univers”, „L’ami de la Religion”, belgijski „Journall 
de Bruxelles” a nawet gazety angielskie. 
54 Kwestią dyskusyjną jest ewentualna celowość i planowość tych działań np. wobec zbliżającej się wizyty 
cara w Rzymie. Por. URBAN, 119.   
55 WSZOŁEK JAN, „Mieczysławska Irena Julia Makryna”, w: Polski Słownik Biograficzny, XX, Warszawa 
(Instytut Historii PAN) 1975.  
56 Por. URBAN, 22-23.  
57 Por. Tamże, 26-27.  
58 Por. Tamże, 74 nn.  
59 Ks. Hieronim Kajsiewicz CR, pisząc (18 września 1848 z Krakowa) o Bazylianach przebywających w tym 
czasie w Rzymie, polecał Ks. JełowickiemuKraków: „Objaśnij stanowisko ich i nasze do matki Makryny”: 
KAJSIEWICZ HIERONIM, Listy 1848-1851, IV, TADEUSZ KASZUBA - MARIAN TRACZYŃSKI (red.), Rzym 
[Tipografia-Legatoria] 2005, 53-55 (ACRR 5459). 
60 Por. LEWANDOWSKI.  
61 Por. ARMELLINI  MARIANO, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma (Tipografia Vaticana), 1891, 811.  
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najpierw guwernantka panien Branickich a następnie damy do towarzystwa księżnej 
Zofii)62 na cmetarz rzymski Campo Verano, stamtąd zaś, w nieznane miejsce.  

Matka Makryna odegrała nie mała rolę także w kulturze polskiej. Miała ona 
osobiście skłonić Mickiewicza do pogodzenia się z Kościołem, zafascynowała 
Krasińskiego i Norwida63. Weszła nawet do literatury: utwór pt. „Rozmowa z Matką 
Makryną Mieczysławską” napisał w 1846 sam Słowacki64, w dramacie pt. „Legion” z 1900 
roku umieścił Wyspiański65, a Antoni Waśkowski opisał w dramacie pt. „Makryna” z 
192966 (w sześć lat po opracowaniu Urbana). Przed dwoma laty „przywrócił ją do życia” 
na łamach swej kontrowersyjnej powieści pt. „Matka Makryna” Jacek Dehnel67.  

Pozostałe po niej Bazylianki z czasem umieszczono w Castel Gandolfo68, a w latach 
30 XX wieku przeniesiono do miejscowości Albano Laziale, o czym do dzisiaj przypomina 
tablica nad drzwiami konwentu69. Ostatnie siostry mieszkały tam jeszcze pod koniec lat 
80tych XX wieku70. Dziś znajduje się tam klasztor Klarysek oraz dom Jezuitów 
opiekujących się papieskim obserwatorium astronomicznym71.  

W odniesieniu do Pallottiego i jego relacji z Matką Makryną, ks. Hassa napisał, że 
była ona jego „entuzjastką”72. Sugeruje on rzecz bardzo ciekawszą: otóż to właśnie jej 
przypisuje skierowanie do zgromadzenia Pallottiego samego Stefana Skorodyńskiego, 
pierwszego Polaka wśród pallotynów. Stwierdzenie to opiera na liście ks. Hube do 
współbraci z Paryża z 4 sierpnia 1850 roku, w którym to liście Zmartwychwstaniec, wg. 
Hassy „z niejakim żalem”, informował z Rzymu: „Skorodyński, unita, któremu do 
Marsylii przysłał pieniądze na drogę ks. Aleksander [Jełowiecki], przybył tu. Gospodyni 
przerobiła go zaraz na łacinnika, odradziła mu iść do nas, umieściła go w Zgromadzeniu 

                                                 
62 Por. ZAŁĘSKI KRZYSZTOF, „Rysunki ze zbiorów wilanowskich w Muzeum Narodowym w Warszawie”, w: 
Studia Wilanowskie, VII (1981), 11.  
63 Por. WSZOŁEK, Mieczysławska... . 
64 SŁOWACKI JULIUSZ, „Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską”, w: TENŻE, Dzieła wybrane – Poematy, 
Wrocław (Zakład Narodowy imienia Ossolińskich) 19873, 251-254. Por. PIGOŃ STANISŁAW, „Rozmowa z 
Matka Makryną”, w: Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, 
43/3-4 (1952), 1059-1088.  
65 Por. MIODOŃSKA EWA, “O kompozycji przestrzeni dramatycznej w ‘Legionie’ Wyspiańskiego”, w: 
Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, 60/1 (1969), 23-38. 
66 WAŚKOWSKI ANTONI, Makryna. Dramat w pięciu aktach z prologiem, Kraków (Księgarnia S.A. 
Krzyżanowskiego) 1929; CEHAK-STODORADAM, Makryna Mieczysławska w utworach Słowackiego i 
Wyspiańskiego, Stanisławów (Księgarnia Romana Jasielskiego), 1909.  
67 DEHNEL JACEK, Matka Makryna, Warszawa (Wydawnictwo W.A.B.) 2014.  
68 Co niezwykłe, w pobliskiej Grottaferrata mają swój dom generalny Siostry Bazylianki, Córki Świętej 
Makryny (I.S.B.F.M.), zakon na prawie papieskim o obrządku bizantyńskim . Powstałe w latach 20 ubiegłego 
wieku, w celu szerzenia dialogu ekumenicznego w albańskich wspólnotach we Włoszech, w Albanii, 
Kosowie i Indiach. Por. https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_basiliane_figlie_di_Santa_Macrina [dostęp 
20.11.2016].  
69 Quod Pius XI pont masimus vetus hoc virginum claralium monasterium munificentia sua redemptum ampliatum et 
exornatum eisdem utendum dederit parte domus basilianis sororibus assignata viraque familia in orationibus assidua 
titulum grati animi testem ponendum curavit anno L eius saceredotii feliciter exeunte.  
70 http://norwidiana.blogspot.it/2012/10/makryna-mieczysawska-i-przedziwna-kopia.html [dostęp 
20.11.2016]. Autor wpisu podaje m.in. że w czasie jego odwiedzin w 1988, krótko orzed zamknięciem 
klasztoru, znajdowało się tam sporo polskich pamiątek po Makrynie, m.in. pastorał, który widzimy na jej 
pośmiertnym zdjęciu, biblioteczka z polskimi książkami, kilka interesujących portretów (w tym portret 
Bernardo Maria Clausi’ego - z dedykacją dla Makryny umieszoną przez autora na jego odwrocie i portret 
świetego Jozafata, męczennika unickiego), a także krzyżyk stojący na dwóch kamykach (z Wilna i Jasnej 
Góry) należący który również widać na jej pośmiertnym zdjęciu. 
71 Por. https://it.zenit.org/articles/il-papa-visita-la-nuova-sede-della-specola-vaticana-a-castel-gandolfo/ 
[dostęp 20.11.2016].  
72 HASSA, Pia Casa…, 14.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_basiliane_figlie_di_Santa_Macrina
http://norwidiana.blogspot.it/2012/10/makryna-mieczysawska-i-przedziwna-kopia.html
https://it.zenit.org/articles/il-papa-visita-la-nuova-sede-della-specola-vaticana-a-castel-gandolfo/
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ks. Pallotty i tam na spółkę z ks. Ledóchowskim płacą za niego”73. Ową „Gospodynią” 
miała być wg. Hassy właśnie Mieczysławska, która „jako unitą zajęła się” młodym 
Polakiem. Nie można tego potwierdzić na podstawie treści samego listu. Do tej pory nie 
była to także sprawa poruszana w historiografii pallotyńskiej. 

W literaturze pallotyńskiej, znajomość między Wincentym i Makryną, opisywana 
była przede wszystkim w odniesieniu do ostatnich dni życia Pallottiego, gdy odwiedził ją 
14 stycznia 1850 roku, a więc na kilka dni przed swą śmiercią, w klasztorze Trinità dei 
Monti74. Tam, po Mszy świętej, którą odprawił przed słynącym cudami obrazem Maryi 
„Mater Admirabilis”, miał powiedzieć jej, że bliska jest już godzina jego podróży i że nikt 
mu nie może zagrodzić drogi75.  

Autorzy, najpierw ks. Francesco Amoroso, a za nim inni, m.in. ks. Francesco 
Todisco, przytaczają tu jako źródło zeznania, jakie Matka Makryna złożyła w procesie 
beatyfikacyjnym Pallottiego. Były to tzw. zeznania „stragiudiziali”, które ostatecznie, ze 
względu na m.in. ich pozaprocesowy sposób zebrania, nie znalazły się w oficjanym 
„Positio” beatyfikacyjnym przekazanym Stolicy Apostolskiej76.  

Można powiedzieć, że prawdziwym „zrządzeniem Opatrzności Bożej”, wersja 
zapisana przez ks. Carlo Maria Orlandi’ego, jednego z pierwszych towarzyszy Pallottiego 
a następnie postulatora jego procesu beatyfikacyjnego, w transkrypcji dokonanej w sposób 
niemalże bezbłędny przez zmarłego przed kilkoma miesiącami, włoskiego pallotyna ks. 
Francesco Todisco, trafiła w nasze ręce przed trzema laty w formie maszynopisu. Do dziś 
natomiast nie udało się nam odnaleźć oryginału, który miał znajdować się w Archiwum 
Generalnym naszego Stowarzyszenia w Rzymie. Tekst zeznania, nie publikowany jeszcze 
nigdy w całości (sic!), stwierdza, że księdza Wincentego do Makryny, już w 1845 roku (a 
więc zaraz po jej przybyciu) przyprowadził jej ówczesny spowiednik (nie wymieniony 
przez nią z imienia), a którym, był wspomniany już wcześniej, Jezuita ks. Ryłło77. O jego 
znajomości z Pallottim jednoznacznie zaświadczył ks. Hassa78.  

Dalej zeznanie wymienia „Mons.[ignore] Le Docoschi”, więc niemal na pewno Ks. 
Ledóchowskiego Mieczysława, w 1845 młodego kapłana, a w przyszłości Arcybiskupa 
Gnieźnieńsko-Poznańskiego, Kardynała, i Prefekta Kongregacji Propagandy. O tej 
znajomości, a nawet o jego „szczególnej przyjaźni względem Makryny” i jego 
odwiedzinach „do samej jej śmierci”, zaświadcza ks. Urban79 i życiorysy 
Ledóchowskiego80. Ks. Hassa, pisząc o wkładzie don Vincenzo w kształtowanie polskich 
kapłanów, stawiał tylko hipotezę o ich znajomości81. Tutaj możemy doszukać jej 
ostatecznego potwierdzenia, ponieważ zeznanie mówi o tym, że młody polski kapłan, 

                                                 
73 Tamże. Por. Archivum C.R., n° 15798.  
74 Jedynie ks. Hassa w swym opracowaniu, błędnie umieszcza to spotkanie już w jej nowym klasztorze. Por. 
HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 32.   
75 Por. AMOROSO FRANCESCO, San Vincenzo Pallotti, romano, Roma (Editrice M. Pisani) 1962, 467.  
76 Deposizioni stragiudiziali sulla fama di Santità, Virtù e Miracoli del nostro Fondatore, 44-45. Por. AMOROSO, 487 
przypis 88; Todisco Francesco (red.), San Vincenzo Pallotti profeta della spiritualità di comunione, Roma (Società 
dell’Apostolato Cattolico) 2004, 738, przypis 17.  
77 Był spowiednikiem Makryny od jej przyjazdu do Rzymu aż do października 1846 roku: por. URBAN, 72.  
78 Por. HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 15.  
79 Por. URBAN, 72.  
80 Por. KLIMKIEWICZ WITOLD, Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki, I, tenże, Modość, kapłaństwo i działaność 
dyplomatyczna ks. M. Ledóchowskiego, Poznań (Księgarnia Św. Wojciecha) 1988 (reprint wydania z 1939), XXX-
XXXI, 74-75, 99-108, 193-194.  
81 Por. HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 29-30; TENŻE, „Święty Wincenty Pallotti – wychowawca 
kapłanów polskich w Rzymie”, w: BIELSKI TOMASZ (red.), Święty Wincenty Pallotti a Polacy, Poznań 1973, s. 
317-352 (maszynopis). 
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wraz z „Sig.[ore] Tornatore della Missione”82 i „P.[adre] Bernardo dei Paolotti”83 oraz Don 
Vincenzo, często razem przychodzili odprawiać Msze święte przed wspomnianym 
obrazem Maryi84.  

Ponadto Mieczysławska w swym zeznaniu stwierdza, że uważała zawsze 
Pallottiego za żyjącego świętego; że dwa lub trzy tygodnie przed śmiercią to Pallotti prosił 
ją o poradę w sprawie swego pragnienia wyjazdu na misje i otrzymał pouczenie, że ma 
misję do spełnienia na miejscu; że na wieść o jego chorobie, nie odczuwała potrzeby 
modlitwy za niego i że po śmierci, zamiast jak inni płakać, postanowiła odmówić „Te 
Deum”, ponieważ pamiętała o słowach zapowiedzi jego rychłego odejścia z tego świata. 
W odniesieniu do szczególnych wydarzeń spomina ona o tym, że chociaż nie rozumiała 
włoskiego, to on rozumiał jej serce. Ta jego bliskość sprawiała, że po tych spotkaniach była 
tak zadowolona, że nie musiała jeść. Także po śmierci miała otrzymać od niego wiele łask 
a nawet, będąc smutną, zobaczyć we śnie i usłyszeć: polecenie by była cierpliwa, 
ponieważ przez cierpliwość wszystko się otrzyma oraz pouczenie, że do raju nie dostaje 
się w karocy (czyli bez wysiłku) 85.  

Tyle zeznania Matki Makryny. Analizując ich relacje, ks. Hassa, wychodząc od 
wpomnianych już słów Pallottiego o tym, że widzą się po raz ostatni, sugeruje, że miały 

                                                 
82 Chodzi tu zapewne o Giovanni Battista Tornatore ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Vincentego de’ 
Paoli. Por. http://isantiintasca.altervista.org/blog/29-giovanni-battista-tornatore/ [dostęp 20.11.2016].  
83 Był nim najpewniej jeden z najbliższych przyjaciół pallottiego, Bernardo Maria Clausi (1789-1849), ze 
zgromadzenia braci najmniejszych (eremici św. Franciszka z Paoli, właściwie Minimici, łac. Ordo fratrum 
minimorum – OM, nazywani od założyciela ‘Paolotti’). Por. KORYCKI JAN, “Vincenzo Pallotti e i suoi amici 
Santi”, w: Apostolato universale. Continuità e sviluppo. Rivista semestrale dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti, anno IV, 
n. 8/2002;  
84 Co więcej, odnosili się do oni do Pallottiego z takim szacunkiem, że nie pozwalali, by to on im służył do 
Mszy. 
85 Tekst włoski: TRASCRIZIONE delle DEPOSIZIONI STRAGIUDIZIALI sulla FAMA di SANTITÀ, VIRTÙ 
e MIRACOLI del nostro Fondatore S. VINCENZO PALLOTTI, (vol. I° - copia di Don Carlo Maria Orlandi) 
= XX = D.[eposizione] – M.[adr]e Macrino[,] Superiora delle [Suore] Basiliane a Roma.  
1°. Conobbi D. Vincenzo nel 1845[,] me lo condusse il Confessore, di poi Mons. Le Docoschi, il Sig. Tornatore 
della Missione e il P. Bernardo dei Paolotti, e, i quali tre vennero158 molte volte a dir messa all’altare di Mater 
Admirabilis e mi ricordo che disputavano159  chi dovesse celebrar prima e servire; sebbene non vollero che D. 
Vincenzo la servisse. 
2°. L’ho tenuto sempre per vivo santo. 
3°. Avanti la sua morte due o tre settimane prima, mi domandò consiglio per partire per Missione160; io gli 
risposi[:] avete qui la missione. E[d] egli[:] “Facciamo la volontà di Dio”; e nove161 giorni prima di morire mi 
disse: “È vicino il mio viaggio, e nessuno mi [// pag. 45]  può impedire la strada”. 
Intesi dopo da Mad.e de Cariolis [che] piangendo mi disse: Oh, madre, D. Vincenzo sta male, preghiamo per 
lui. No - le risposi con subito moto involontario – Non dirò un[‘]Ave. Di poi seppi dalla medesima ch’era 
morto. E invitata a pregare per Lui: No[,] dissi come sopra[:] “Voi piangete ed io non posso né piangere né 
pregare, ma dirò Te Deum”; poiché ricordava le parole su[d]dette di D. Vincenzo. 
4°. Nel trattare con Lui ho osservato, che mentre io non capivo l’Italiano, Egli parlava ma capiva il cuore; e 
veduto ch’aveva D. Vincenzo stavo tutta contenta senza volere in quel giorno mangiare. 
5°. Dopo la sua morte ho ricevute molte grazie da Lui con la novena. Essendo afflitta lo vidi162 in sogno e mi 
disse[:] “Abbia Santa pazienza[,]colla pazienza tutto s’ottiene; in paradiso non si va in carrozza”; e così m’ha 
aiutato in molte circostanze. 
-------------------------------------------------------  

158 Orig.: venero. 
159 Discutevano. 
160 Orig.: Missione. 
161 Orig.: numero arabo 9. 
162 Orig.: lo vidde. 
 

 

http://isantiintasca.altervista.org/blog/29-giovanni-battista-tornatore/
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one być dla niej szansą do pogodzenia się z Bogiem, „ostatnim napomnieniem i przestrogą 
skierowaną do zbłąkanej duszy przez jasnowidzącego męża bożego” (sic!)86. Idzie tu po 
lini ks. Urbana, który stwierdza wręcz: „nie miejmy bardzo za złe papieżom, kardynałom i 
innym przedstawicielom wyższego towarzystawa w Rzymie, że bez sprawdzenia faktu 
uwierzyli w Makrynę”87. Inczej widzi to Siostra Stabińska i niejako oskarża Pallottiego, że 
nie przeniknął jej dwulicowości, że cenił ją do końca, że długo z nią rozmawiał i że „taki 
‘świetlany’ jej obraz zabrał ze sobą do grobu”. Chyba, aby złagodzić tę ocenę, przytacza 
słowa świętej Teresy o tym, że „kobiet nie da się zrozumieć”88.  

Jaka była prawda, dziś nie sposób stwierdzić. Faktem jest, że w chwili, gdy 
praktycznie wszyscy zaczęli się odwracac od fałszywej bazylianki89, ksiądz Pallotti 
wstawił się za nią w liście do księżnej Zofii Odescalchi. Uczynił to w następujących 
słowach: „Niech Bóg zawsze będzie z nami... W czasie nieobecności księżnej w Rzymie 
matka Makryna  i  jej  co  dopiero  powstałe Zgromadzenie znalazło się w tak strasznej 
biedzie, że któregoś dnia zastałem je bez czegokolwiek do życia. Przeto jestem pewien, że 
księżna uwolni je jak najprędzej z kłopotów ostatecznej nędzy”90. List ten nosi datę 12 
lutego 1849 roku i był pisany w Rzymie już rozgorączkowanym wystąpieniami 
antykościelnymi, ale jeszcze zanim Pallotti ukrył się w kolegium irlandzkim91. W liście 
tym Pallotti przytacza także prośbę Makryny o to, by odprawił on Mszę świętą w 
rodzącym się klasztorze bazyliańskim, której to prośby nie mógł uczynić zadość. 
Wspomina za to jakiegoś kapłana angielskiego (?), który miał go zastąpić.  

 
Adresatką pisma była Księżna ZOFIA KATARZYNA Z BRANICKICH ODESCALCHI 

(1821-1886), urodzona 2 (6) IX w Lubomli w powiecie włodzimierskim, córka Władysława 
Grzegorza Branickiego i Róży z Potockich92. Dziadek jej ze strony ojca, Franciszek 
Ksawery Branicki, przeciwnik Konstytucji 3 maja i targowiczanin, żonaty był z Aleksandrą 
Katarzyną z Engelhardtów, siostrzenicą Grigorija Potiomkina, ulubienicą i domniemaną 
córką naturalną carycy Katarzyny II z hrabią Siergiejem Sałtykowem93. Ojcem matki,  
Róży z Potockich, był natomast Stanisław Szczęsny Feliks Potocki herbu Pilawa, znany 
szerzej jako Szczęsny Potocki, kolejny targowiczanin94.  

Doskonale wykształcona, ale słabego zdrowia, od najmłodszych lat wyjeżdżała za 
granicę i tam też poznała swego przyszłego męża (1841), księcia rzymskiego Livio III 
Erba-Odescalchi’ego (1805-1885), który jedak oprócz „długich litanii feudalnych tytułów, 

                                                 
86 Por. HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 32.  
87 URBAN, 131.  
88 Por. STABIŃSKA JADWIGA, Wincenty Pallotti, Poznań (Pallottinum) 1982, 195.  
89 Od około 1850 tak uczynili zarówno Zmartwychwstańcy, jak i sam Papież. Por. URBAN, 79.  
90 Por. PALLOTTI WINCENTY, Listy i urywki z listów 1846-1850, Józef Wróbel (red.), 128. W języku włoskim: 
PALLOTTI WINCENTY, Opere complete. Lettere (=OCL), BRUNO BAIER (red.), VII, lettera n. 1553, 18-19.   
91 Po tym, jak 24 listopada 1848 Pius IX udał się do Gaety, a 9 lutego 1849 proklamowano republikę 
Rzymską, Pallotti ukrył się w Kolegium Irlandzkim 26 lutego 1849.  
92 Por. WSZOŁEK JAN, „Zofia Katarzyna Odescalchi z Branickich”, w: Polski Słownik Biograficzny, XXIII, 
Warszawa (Instytut Historii PAN) 1978.  
93 Franciszek Ksawery, w 1766 pojedynkował się z samym Casanovą w Warszawie z powodu włoskiej 
tancerki, Cassaci. Wprawdzie nie podpisał żadnego z traktatów rozbiorowych, ale ze względu na swoją 
prorosyjskość stał się synonimem zdrajcy. Jego widmo, właśnie jako symbol zdrady narodowej i pychy 
magnackiej pojawia się w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.  
W odniesieniu do prawdopodobnego pochodzenia Aleksandry Katarzyny od Carycy Katarzyny II, por. 
https://culturadelgioiello.wordpress.com/2013/01/09/ancora-sugli-spinelli/ [dostęp 20.11.2016].  
94 Opierając się na jego biografii, Juliusz Słowacki stworzył poemat Wacław.   

https://culturadelgioiello.wordpress.com/2013/01/09/ancora-sugli-spinelli/
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równie długiego spisu długów i pensji oficera w wojsku austriackim, nic nie posiadał”95. 
Był on potomkiem papieża Innocentego XI i bratankiem Kardynała Carlo Odescalchi, 
dobrodzieja Pallottiego. Zbawiennym okazał się dla niego posag, który wnosiła 
młodziutka małżonka, a który wynosił okrągły milion rubli tj.14 milionów franków lub 
240000 skudów. Za te pieniadze udało się odkupić zastawione dobra w Bracciano, nabyć 
nowe w Bassano i wyremontoać rzymski pałac tzw. Palazzo Chigi-Odescalchi, mieszczący 
się przy Piazza Sancti Apostoli, 8096.  

Praktycznie od początku jej pobytu w Rzymie (październik 1841), pałac jej stał się 
jakby nieoficjalną ambasadą dla emigrantów polskich w Rzymie. Gromadzili się tam tak 
wybitni przedstawiciele emigracji polskiej, tacy jak: Leon Rzewuski, Stanisław 
Małachowski, Jerzy Lubomirski, generał Zamojski, a także jej szwagrowie: Zygmunt 
Krasiński (ożeniony z Elizą), i Adam hrabia Potocki herbu Pilawa z Krzeszowic (mąż 
Katarzyny)97.  

Równocześnie dom Odescalchich się ostoją dla polityki papieskiej, zwłaszcza po 
poparciu jakiego Zofia udzieliła Piusowi IX po 1849 roku. Doszło do tego, że nazywana 
była ‘papieżem polskim’, a to za sprawą swych niebywałych osiągnięć: przyczyniła się do 
założenia Kolegium Polskiego w Rzymie, beatyfikacji Jozafa Kuncewicza (unity), 
wybrania Mieczysława Ledóchowskiego na arcybiskupa w Poznaniu i nominacji swego 
kuzyna Włodzimierza Czackiego na sekretarza Piusa IX98.  

W tym właśnie kontekście możemy rozpatrzeć prośbę, jaką do samego Ojca 
świętego skierowała „pewna pobożna polska niewiasta”, prosząc go, na prywatnej stopie 
(sic!), o zatwierdzenie ‘Bractwa miłosierdzia Bożego dla Polski’. Miało ono na celu przede 
wszystkim modlitwę za Ojca Świętego, za Kościół Święty, o nawrócenie grzeszników oraz 
o szczęście i pokój, także przy pomocy Litani do Błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki 
Miłosierdzia. Cnotami jakie miały być praktykowane przez członków tegoż bractwa było 
miłosierdzie wobec bliźniego, niesienie pomocy innym przy opmocy uczynków 
miłosierdzia co do duszy i co do ciała, staranie się o doskonałe przebaczenie win i urazów 
oraz rozwaga w mowie. A to wszystko, aby otrzymać miłosierdzie obiecane tym którzy 
będą miosierni99.  

Dzieło to, Ojciec święty zatwierdził 10 lipca 1848 roku, udzielając stu dni ospustu 
dla każdego, kto będzie odmawiał wspomnianą Litanię. Widomość o tym do Polski, a 
dokładniej do Krakowa, przyniósł założony tam z inicjatywy Zmartwychwstańca, 
Hieronima Kajsiewicza „Tygodnik Kościelny”100. Biorąc pod uwagę, z jednej strony 
bardziej niż prawdopodobne autorstwo Pallottiego, a z drugiej zaangażowanie 
Zmartwychwstańców, wybór Księżnej Odescalchi, jako owej „pobożnej niewiasty” staje 
się wręcz oczywisty101.  

                                                 
95 WOŁYŃSKI ARTUR, „Księżna Zofia z Branickich Odescalchi i jej działalność w Rzymie. Wspomnienie 
pośmiertne”, w: Kraj – Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki, Petersburg 26 października (7 listopada) 
1886, 43/5, 2. Por. HASSA, Pia Casa..., 16, przypis 11.  
96 Por. WSZOŁEK, Zofia Katarzyna...; WOŁYŃSKI ARTUR, 2. Pałac, jest rękach rodziny Odescalchi nieprzerwanie 
od 1764.  W latach 1699-1702 mieszkała w nim, Marysieńka Sobieska:  
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_ChigiOdescalchi&oldid=47330510 [dostęp20.11.2016].   
97 Por. HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 28.  
98 Por. WSZOŁEK, Zofia Katarzyna... .  
99 Por. HASSA ALOJZY, “Bractwo miłosierdzia Bożego dla Polski z roku 1848 (ze studiów nad ścieżkami 
inspiracji pallotyńskiej)”, w: BIELSKI TOMASZ (red.), ...bo Jego miłosierdzie na wieki (Ps 135), Poznań-Warszawa 
(Pallottinum) 1972, 316-333; = Roczniki Pallotyńskie, 1965. 
100 Tygodnik Kościelny, Kraków, I/2, (22 listopada 1848), 2.  
101 Por. KUPKA, La confraternita…, 13. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palazzo_ChigiOdescalchi&oldid=47330510
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Pallotti miał ją poznać bądź to poprzez wspomnianego kardynała Odescalchi, bądź 
za pośrednictwem swej bliskiej współpracowniczki, rosyjskiej księżnej Zeneidy 
Wołkońskiej102, serdecznej przyjaciółki Zofii z Branickich. Ta druga możliwość jest, 
przynajmniej wg. ks. Hassy, godniejsza uwagi. Stawierdza on także: „nie jest rzeczą 
wykluczoną, że księżna Odescalchi korzystała z kierownictwa duchowego 
Wincentego”103.  

Wróćmy jednak jeszcze do wcześniej przytoczonego już listu z 15 listopada 1849 
roku104, w którym ks. Hube wspominał właśnie o Księżnej Odescalchi i o jej majątku w 
Bracciano, a w którym to miały się odnaleźć owe dwie sieroty „po Matce Makrynie”. 
Księżna słynęła wszak nie tylko z wpływów na papieskim dworze, ale także z 
dobroczynności (źródła mówią nawet o 40000 franków przeznaczanych rocznie na ten 
cel)105.  

Nie dziwi zatem pośmiertne świadectwo o niej, jakie przytacza ks. Hassa: 
„Miłosierdzie jej było nie wyczerpane. Serce złote, szlachetność i delikatność 
niewymowna. Zakon Zmartwychwstańców utrzymanie swoje przez długi czas jej 
całkowicie zawdzięczał. Podobnie zakonnice polskie w Rzymie. Wspierała sowicie liczne 
dobroczynne instytucje, ufundowała w swoich dobrach w Braccciano szpital i szkoły...”106. 
Namacalnym świadectwem jej dobroci jest także pamiątkowa tablica z 1858 roku, 
znajdująca się właśnie na szpitalnej ścianie w Braccciano107.  

Ks. Hassa uważa niemal za pewnik, że „była współpracowniczką w dziełach 
miłosierdzia chrześcijańskiego realizowanych przez Apostolat Katolicki”108. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, i pamiętając zwłaszcza o ufundowaniu przez nią, m.in. wraz z 
Wiktorią Sobańską, nowego klasztoru dla powstającego zgromadzenia Bazylianek109, nie 
powinniśmy wątpić co do domniemanej odpowiedzi księżnej Odescalchi na list 
Pallottiego z 12 lutego 1849. W pełni zasłużone są także słowa Świętego, saławiące 
wypróbowane miłość i wytrwałość - tak samej księżnej, jak i jej męża110. Co ciekawe, w 
korespondencji Don Vincenzo, jest ona wymieniana - jako adresatka lisu - jeszcze tylko 
jeden raz i to jedynie w dopisku dokonanym ręką ks. Orlandiego111.  

Dla uczciwości historycznej należy nadmienić, że Księżna Zofia z Branickich zmarła 
18 sierpnia 1886 roku w Bassano koło Rzymu, a została pochowana w kaplicy rodziny 

                                                 
102 WOŁKOŃSKA ZENEIDA z Biełosielskich-Biełozierskich księżna, (Drezno, 3 grudnia 1879 – Rzym, 24 stycznia 
1862), rodzice to Aleksandr Michajlovič i Varvar Jakovlena Tatiščeva. W 1810 roku poślubił ją Nikita 
Grigor’evič Volkonskij. W 1926 roku nawróciła się na katolicyzm i otrzymała pozwolenie na wyjaz poza 
granice Rosji. W trzy lata później przenosi się do Rzymu. Zmarła na zapalenie płuc, po tym, jak podzieliła 
się odzieniem z ubogim. Pochowana została w rzymskim kościele Świętych Wincentego i Anastazego a 
Trevi. Por. ESCOBAR MARIO,  Le chiese sconosciute di Roma, Roma (Newton Compton Editori) 1988, 228-232. 
103 Por. HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 28.  
104 Por. przypis 46.  
105 Por. WSZOŁEK, Zofia Katarzyna... . 
106 Por. HASSA, Pia Casa…, 17. Cytuje [N.N.], “Rzym, Ś.P. Księżna Zofia z Branickich Odescalchi”, w: Przegląd 
Katolicki, Warszawa 1886, numer 38, 605-606.  
107 ANGELA CARLINO BANDONELLI, Bracciano negli occhi della memoria, Roma (Edizioni Mediterranee) 2004, 268. 
Tekst wspomnianej tablicy: Sophia Odescalchia syrmii dux Barcenni dynastes pauperum aegrot bono prospiciens 
anno MDCCCLVIII ingenti somma impensa valetudinar hoc instaur curavit amplem eidem dotem sonstituit omnique 
supellectile dotavit.  
108 HASSA, Św. Wincenty Pallotti, Opracowania, 28. 
109 Por. WSZOŁEK, Mieczysławska... . 
110 PALLOTTI, OCL VII, 19.  
111 OCL VI, 194. Dopisek ten znajduje się na liście skierowanym do Pallottiego przez Agostino Ercolani, z 23 
lutego 1848 (n. 1442 I).  
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Odescalchich na Cmentarzu ‘Campo Verano’ w Rzymie (w części nazywanej Rupe 
Caracciolo)112. 

 
Na koniec pochylmy się nad jeszcze jedną Polką z otoczenia naszego Założyciela. 

Jest nią NATALIA KOMAR (1817-1860)113. Ojcem jej był Stanisław Delfin Komar herbu 
Korczak, marszałek szlachty guperni podolskiej (1776-1832), a matką Honorata Orłowska 
z Orłowa, herbu Lubicz (1785-1845).  

O jej życiu mamy tylko fragmentaryczne, ale za to bardzo interesujące wiadomości. 
I tak w marzu 1832 rozpoczęła, wraz ze swymi siostrami: Ludmiłą (czasem nazywaną 
błędnie Ludwiką) i Delfiną, naukę gry u samego Chopina114. W dziesięć lat później, 7 
października 1842 roku, w Nicei, stała się świadkiem uzrowinia Celiny De Maistre, córki 
księcia Giuseppe De Maistre. Miało się to dokonać przez wstawiennictwo (wóczas jeszcze 
tylko Czcigodnego) Kacpra del Buffalo (1786-1837), zmarłego pięć lat wcześniej 
założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa a prywatnie kapłana bliskiego 
Pallottiemu, na rękach którego też skonał. Natalia, zaprzyjaźniona od niedawna z 
chorującą na niedowład kolana księżniczką, zaaplikowała jej szczególne lekarstwo: 
modlitwę i ‘okład’ z wizeruku i relikwi ‘Małego Apostoła Rzymu’, którego działalność 
poznała poprzez swego długoletniego kierownika duchowego i następcę św. Kacpra. 
Uzdrowienie było natychmiastowe115. 

Wspomnianą już siostrę Ludmiłę, poślubił 2 kwietnia 1839 roku Charles-Just-
François-Victurnien de Beauvau-Craon, czwarty książę de Beauvau116. Od tego czasu 
rodzina Komar gościła bardzo często w posiadłości rodzinnej księstwa w Saint Assisse, 
gdzie nota bene bywali także wspominani już Sapiehowie. Pobyty tam zaś Natalii 
potwierdzone są przez Zmartwychwstańców, z którymi, od najmłodszych lat, związana 
była bliskimi, a wręcz zażyłymi więzami117.  

4 września 1848 roku poślubiła ona Lavinio Spada de’ Medici, który z miłości do 
niej, pozostawił karierę w administracji Państwa Kościelnego (będąc najpierw prefektem 
ds. uzbrojenia za czasów Grzegorza XVI a następnie prezydentem tegoż urzędu, za Piusa 
IX, a kolejno jego legatem w Ravennie i Spoleto)118. Człowiek o welu uzdolnieniach (poeta, 
ekspert minearologi, kolekcjonista dzieł sztuki, botanik), ukrył się wraz z piękną małżonką 
w swej posiadłości nazwanej „Villa Quiete” (dziś zwanej Villa Spada) i tam tworzył119.  

                                                 
112 https://naszswiat.net/images/stories/pdf/polskiegrobyrzymie.pdf [dostęp 20.11.2016]. Por. 
KWIATKOWSKA MARIA IRENA, Groby polskie na cmentarzach Rzymu, Warszawa (Instytut Sztuki PAN - Fundacja 
Rzymska im. J. S. Umiastowskiej) 1999.  
113 Herbu Korczak. Por. http://www.sejm-wielki.pl/b/10.709.155  
114 SMIALEK WILLIAM – TROCHIMCZYK MAJA, Frédéric Chopin. A Research and Information Guide, Routledge 
Music Bibliographies, New York and London (Routledge) 20152, XXX. 
115 Por. AZELI, “Guarigioni prodigiose ottenute per intercessione del venerabile Gaspare del Buffalo”, 
L’Amico cattolico, 3(1843)3, V, 119-122. Prawodpodobnie chodzi tu o ks. Biagio Valentini: por. Continuazione 
delle Memorie di religione, di morale e di letteratura, Modena 1843, XVI, 37-44, gdzie jego imię zmieniono(?) na 
“don Braccio”.  
116 Por. https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Just_de_Beauvau-Craon [dosstęp 20.11.2016].  
117 Świadczy o tym chociażby list Ks. Kajsiewicza napisany z Paryża, 8 lipca 1843, na ręce ks. Józefa Hube, 
ówczesnego rektora kościoła Św. Klaudiusza a Borgognoni w Rzymie, w którym donosi on: „Pani Komar 
mieszka na wsi u ks. Beauvau, krótko już nieboszczka z synem. Panna Natalia pojedzie wkrótce z siostrą 
zapewnie starszą [Delfiną], której się tu spodziewają do wód w Nery, pod niebezpieczeństwem wodnej 
puchliny - tak mówią medycy”: KAJSIEWICZ HIERONIM, Listy 1842-1844, II, Rzym 2004, 88. (ACRR 5218).  
118 Por. NEGRO SILVIO, Seconda Roma, 1850-1870, Collana di varia critica 24, Vicenza (Neri Pozza) 1966, 
przypis 7.  
119 Por. http://www.valledelpensare.it/it/punto-di-interesse/poi/villa-la-quiete-o-villa-spada-83/ [dostęp 
20.11.2016].  

https://naszswiat.net/images/stories/pdf/polskiegrobyrzymie.pdf
http://www.sejm-wielki.pl/b/10.709.155
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Just_de_Beauvau-Craon
http://www.valledelpensare.it/it/punto-di-interesse/poi/villa-la-quiete-o-villa-spada-83/
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Niestety, przeżył on ją swą ukochaną Natalię o cztery lata. Pochował ją w rzymskiej 
Bazylice Santa Maria sopra Minevra, w kaplicy dedykowanej Rajmundowi z Penyafortu. 
Jej poiersie, zdobiące grobowiec, wykonał Pietro Tenerani (1789-1869).  

Umieszczona tam tablica nagrobna sławi jej dobroczynność i pobożność120. 
Przykładem takiej jej działalności jest chociażby sfinansowanie powstania szkoły 
podstawowej w miejscowości San Benedetto del Tronto (prowincja Ascoli Piceno), gdzie 
wraz z księćmi Giambattista Paccaroni i Gaetano Montani, podjęła się utrzymania Sióstr 
Miłości (Suore di Carità), które posługiwały w tamtejszym szpitalu i wspomnianej 
szkole121. Zasługi te sławił także nekrolog umieszczony w „Kurierze Warszawskim” z 
9(20) kwietnia 1890, donoszący o śmierci Pani „znanej z pobożności i cnót” oraz „słynnnej 
z piękności”122. 

W szeregu olśnionych jej cnotami znalazła się także Don Vincenzo. Pierwsza o niej 
wspominka pochodzi z jego listu z dnia 10 maja 1845 zaadresowaanego do Markizy Emilii 
Longhi, w którym to pisze, że „dobra Natalia” (la buona Natalia) pragnęła zaopatrzyć się w 
krzyż z kości słoniowej, który to ma do sprzedania pewien ojciec rodziny, potrzebujący 
zapłacić czynsz. W ten sposób, robiąc dobry interes, równocześnie uczyni akt wielkiej 
miłości (una grande carità)123. Co ciekawe, na współczucie najpobożniejszej Natalii 
(compassione [di] Natalia piissima) powołuje się on także w innym liście do tej samej 
adresatki z 15 czerwca 1847 roku124.  

Chronologicznie, po raz drugi, Pallotti pisze o niej, jako religijnej Komar (divota 
Komar), do hrabiego Clemente Solaro della Margarita w liście z 11 lutego 1847 roku125. Do 
tego samego adresata skierowany jest inny list, tym razem z 13 kwietnia 1847, w którym 
Pallotti dziękuje mu za dostarczenie mu 275 sztuk „Novenna di S. Veronica Giuliani”, 
które na własny koszt wydrukowała hrabina Komar (S.E. la Contessa Komar). Pallotti 
dwukrotnie podreśla tam miłość i gorliwość (la carità e lo zelo) jej i hrabiego126. W 
wymienionym liście, pojawia się także po raz pierwszy nazwa innego dzieła duchowego, 
w wydaniu którego będzie współpracować Hrabina Natalia. Chodzi o „Invenzioni del 
Santo Amore”127.  

Już dwa miesiące później, 17 czerwca, w liście do Księżnej Adele Borghese, Pallotti 
stwierdza, że pragnie przekazać jej wymienione dziełko, ostatnio wydrukowane 
(ponownie?) staraniem pewnej pobożnej Polki (recentemente ristampato per cura di una 
piisima Sig[nor]a Polacca)128. Tego samego dnia wysyła on, jeszcze raz na ręce Hrabiego, 
podziękowanie za otrzymane pierwsze 25 sztuk wydrukowanego dziełka i zwacając się o 

                                                 
120 Por. DI BELLO ANDREA, “L’Arte e i luoghi dell’Aldilà nel Lazio”, w: I percorsi dell'Aldilà nel Lazio, 
BENEDETTO COCCIA (red.), APES (Roma) 2007, 217.  
121 [N.N.], “Ospedale della Madonna del Soccorso”, w: Cultura Italia, un patrimonio da esplorale:  
http://www.culturaitalia.it/opencms/ricerca.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__dc_title
_t=%22Ospedale+della+Madonna+del+Soccorso%22&opCha__dc_title_t=AND  
122 „Kurjer Wrszawski”, n. 104, 9(20) kwietnia 1860, 1. Por. ANDRZEJ TADEUSZ TYSZKA (red.), Nekrologi 
„Kuriera Warszawskiego” 1821-1939, I (1821-1845); Warszawa (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy) 2001.  
123 Por. OCL V, 65, List n. 1124. Na temat EMILII LONGHI: tamże, 346.  
124 Por. OCL VI, 77, List n. 1366. W liście wymieniony jest niejaki Cassarotti, o którym także w Liście n. 1316.  
125 Por. OCL VI, 19, List n. 1324a. Na temat CLEMENTE SOLARO DELLA MARGARITA (1792-1869) zobacz: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_Solaro_della_Margarita [dostęp 20.11.2016].  
126 Por. OCL VI, 43-45. List n. 1343a. W odniesieniu do wspomnianej nowenny i jej autorki zobacz: tamże, 43, 
przypis 2.  
127 Invenzioni di santo amore. Operetta di spirituali esercizi ripiena utile e molto giovevole per acquistare il purissimo 
Amore di Gesù Cristo composta dal Ven. Padre Fra Bartolomeo da Saluzzo, Tipografia di E. Mussano, Torino 1847. 
Por. KUPKA, L’opuscolo…, 38; OCL VI, 98, przypis 2. O autorze: KUPKA, L’opuscolo…, 40.  
128 Por. OCL VI, 80, List n. 1368.  

http://www.culturaitalia.it/opencms/ricerca.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__dc_title_t=%22Ospedale+della+Madonna+del+Soccorso%22&opCha__dc_title_t=AND
http://www.culturaitalia.it/opencms/ricerca.jsp?cat=indice&q=&searchType=avanzato&channel__dc_title_t=%22Ospedale+della+Madonna+del+Soccorso%22&opCha__dc_title_t=AND
https://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_Solaro_della_Margarita
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kolejne 300. Życzył otakże obydwojgu swym współpracownikom, by Miłość 
Nieskończona (l’Amore Infinito sic!) w zamian za okazaną współpracę, roznieciła w nich 
ogień Bożej miłości (fiamma della divina Carità), by mogli żyć życiem czystej miłości (vivere 
una Vita di Amore purissimo)129 .  

Z dalszej korespondencji wynika, że Pallotti otrzymał 550 sztuk omawianego 
dziełka, ale nie była to liczba wystarczająca i dlatego, w jednym z kolejnych listów, i tym 
razem skierowanym do Hrabiego Solaro, informował że napisał wprost do Hrabiny 
Natalii Komar, która ma się postarać o przetłumaczenie i wydrukowane po francusku i w 
innych językach powyższego dziełka130. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy druk 
tego dziełka był inicjatywą Natali Komar, czy tylko rezultatem zachęty ze strony Świętego 
Wincentego131. Najpewniej posłużyło ono jednak Pallottiemu jako inspiracja przy pisaniu 
jego własnego dzieła „Bóg, Miłość Nieskończona”.  

Korespondencja z Hrabim Clemente (a przez niego z Hrabiną Natalią) trwała 
jednak nadal. W kolejnych listach możemy przeczytać, że szukali oni u Pallottiego porady 
na temat innego pobożnościowego dziełka, a mianowicie „Simbolo di Fede”. Nasz święty 
wyraził się o tym pomyśle zdecydowanie negatywnie, i to z powodu tak samego tytułu 
jak i treści oraz autora rzeczonego dziełka, co do których miał spore zastrzeżenia. Zaczęcał 
raczej do zaangażowania się w tłumaczenie wyżej wspomnianego opracowania na temat 
Bożej miłości132. Co więcej, w dwa tygodnie później, po otrzymaniu pewnej liczby owego 
„Simbolo”, i wobec woli (wyrażonej przez Natalię Komar) wysłania 200 sztuk do Ks. 
Giovanni Merlini, był gotowy oddać je wszystkie, pozostawiając decyzję, co do ich 
rozporządzania, Hrabiemu, ostrzegając go jednak, że opatrzy je wspomnianym wcześniej 
komentarzem133. 

Ostatni list w którym Pallotti zwraca się pośrednio do Natalii, pochodzi z 4 grudnia 
1847 roku. Don Vincenzo napisał w nim, że jest zbudowany odpowiedzią Hrabiego 
otrzymaną w liście z 4 listopada i że jest zadowolony z nastawienia (lub stanu czy 
zarządzenia) najpobożniejszej Hrabininki (disposizione della Contessina piisima)134. Nie 
mamy ostatecznej pewności, ale wydaje się (biorąc pod uwagę bliskość czasową), że 
zmienili oni zatem decyzję odnośnie owego „Simbolo”.  

Jeszcze tylko raz w korepondencji Pallottiego pojawia się imię Natalii Komar. 
Mianowicie, jeden z jego listów (czy też raczej jego projekt, brudnopis), skierowany do 
anonimowej niewiasty, został napisany na niezapisanej części listu wysłanego na jego 
adres. Można tam odczytać dopisek o treści: „niewielka jałmużna wysłana od Natalii 
umotywowana Miłością” (piccola lemosina mandata da Natalia per motivo di Carità)135.  

W ten niezwykły soposób urywają się relacje między nimi. Co ciekawe, tylko kilka 
miesięcy później Hrabina wyjdzie za mąż i przeprowadzi się do Rzymu! 

  
Podsumowując nasze rozważania, chciałbym jeszcze raz wrócić do zagadnienia 

obecności kobiet w życiu Kościoła. W przeszłości, także w naszym pallotyńskim świecie, 
nie zawsze z taktem i powagą traktowano te, które popularnie nazywano 
„dobrodziejkami”. A przecież mamy świetlany przykład ich posługi już w Ewangelii, 

                                                 
129 Por. OCL VI, 82. List 1368a. 
130 Por. OCL VI, 99, List 1378a. Niestety nie znamy treści listu skierowanego do samej Hrabiny Komar.  
131 Więcej na ten temat: FALLER ANSGAR, „Einführung”, w: TENŻE (red.), Vinzenz Pallotti, Gott die unendliche 
Liebe, , Friedberg bei Augsburg (Pallotti-Verlag) 1981, 11. Por. KUPKA, L’opuscolo…, 40.  
132 Por. OCL VI, 147, List n. 1408a, z dnia 11 października 1847.   
133 Por. OCL VI, 152, List n. 1410a, z dnia 26 października 1847. Por. FALLER, 21.  
134 Por. OCL VI, 166, List n. 1420b.  
135 Por. OCL VII, 287, List n. 1729.  
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gdzie u Łukasza czytamy o tych, które  Jezus uwolnił od złych duchów, a które 
usługiwały jemu i apostołom ze swego mienia (Łk 8,2-3). I nie chodzi mi tu broń Boże o 
ograniczenie ich roli do funkcji dostarczycielek finansów, jakże często w postaci 
prawdziwych „wdowich groszy”, a wręcz przeciwnie! 

 W świetle przytoczonych przykładów możemy jasno stwierdzić, że Polki 
otaczające Pallottiego, wywarły duży wpływ na jego działalność i osobę, i nawet 
zaryzykuję stwierdzenie, że w znaczny sposób go ukształtowały. Zresztą nie tylko one, 
czego najlepszym tego dowodem jest postać błogosławionej Elżbiety Sanny.  

Ostatnie zaś słowo należy się ode mnie Świętej Pamięci Księdzu Alojzemu Hassie 
(1912 - 1982). Chociaż poczyniłem powyżej kilka krytycznych uwag o niektórych jego 
stwierdzeniach, to jednak chciałbym podkreślić stanowczo moją (i myślę, że także naszą) 
wdzięczność wobec jego pracowitości i zapału. To jego wysiłkowi zawdzięczamy tak 
wiele wiadomości oraz inspiracji do dalszych poszukiwań. Bogu niech będą za Niego 
dzięki! 


