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JA N  KOTT

Dr W łodzimierz Budka wskazał mi łaskaw ie nieznany dotych
czas list Trembeckiego, k tó ry  wraz z A rchiw um  domowym Potockich 
z Krzeszowic przeszedł do W ojewódzkiego Archiw um  Państwowego 
w Krakowie. Jest to ostatni ze znanych nam  dochowanych listów 
poety. Pochodzi z tygodni, w  których Trem becki przepisyw ał na czy
sto swoją Sofiówkę  d la  Stanisław a Szczęsnego Potockiego. Autograf 
ten  nie zachował się. Czystopis, k tóry  znajduje się obecnie w Biblio
tece U niw ersytetu W arszawskiego, dedykowany był Jarosławowi 
Potockiemu, synowi Szczęsnego. Przypisy poety umieszczone są 
w nim  na  m arginesach z praw ej strony k a rt; tymczasem — jak  infor
m uje list — w  autografie przeznaczonym dla Szczęsnego do przypi
sów odwoływały duże litery  i cyfry arabskie, k tórych brak w auto
grafie warszawskim. Być może, że autograf d la  Szczęsnego znajdow ał 
się w  Bibliotece U niw ersytetu W ileńskiego za czasów Mickiewicza.

Trembecki list swój zaadresow ał do Róży Potockiej (ur. w r. 1780), 
czwartej z rzędu córki Szczęsnego z drugiej jego żony, Józefy Amelii 
Mniszchówny. Była ona w tedy żoną Antoniego Potockiego. Owdo
wiawszy wyszła potem  za m ąż za W ładysława Branickiego, wielkiego 
łowczego dworu rosyjskiego, zmarłego w roku 1843. Poeta prosi ją 
o w stawiennictw o do ojca. Szło niew ątpliw ie, jak zwykle, o m ate
rialne kłopoty.

List jest bez daty. Szczęsny zm arł 15 m arca 1805 г., Trembecki 
ukończył Sofiówkę  pod koniec r. 1804 lub z początkiem 1805. Daty 
te wyznaczają czas listu.

Zw raca w nim  jeszcze uw agę podpis: ,,Le mari d’Olga“. Olga Po
tocka była drugą z kolei córką Szczęsnego z trzeciej jego żony, sław 
nej Zofii W ittowej. Urodziła się najprawdopodobniej w r. 1796 lub 
1797. Widocznie siedm ioletnią dziewczynkę stary  poeta szczególnie 
polubił i m usiano go na dworze tulczyńskim  nazywać żartobliwie 
„mężem Olgi“. W yszła ona potem  za mąż za Leona Naryszkina.
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DO ROŻY PO TO CK IEJ

Tulczyn, koniec r. 1804 lub początek 1805
A u to g r a f zn a jd u je  s ię  w  W A P  w  K ra k o w ie . A rch iw u m  d o m o w e P o to ck ich  z K rze

szo w ic , nr 138. L uźna k a r tk a  23,5X19,5. U  d o łu  lis tu  d o p ise k  ob cą  ręk ą: , ,L ettre  ecrite  
par T rem b ick i  [/] d la C-sse Rose Branicka  (alors Potocka) en envoyan t  sa »So- 
phiowka« p[ou]r q‘elle p ré sen te  â son père  Stanislas Szcząsny Potocki".

Dimanche

Madame la Comtesse! J'ose vous importuner de ma prière; daignez vous  
charger de présenter à Monseigneur votre  illustre Papa, ce petit barbouil
lage; c'est une description topographique de Sophiowka, à peu près telle, 
qu'elle doit être présentée au public, avec des notes, marquées par des lettres 
majuscules. Il y  aura encore d'autres notes, qui sont marquées par des chif- 
ires arabes; celles-ci ne sont iaites que pour Son Excellence seule, et pour sa 
cheminée. Quoiqu'on y  puisse trouver quelquefois l'éclaircissement des 
endroits obscurs, j 'avertis que pour la plupart elles sont très pedantesques.  
Mais comme je  suis vieux, malade et très aveugle, avec  le secours d'un micro
scope je  copie très lentement; je  ne saurais donc les envoyer plutôt que  
mardi.* Si par votre  puissante interception vous pouviez  m'obtenir de Mon
seigneur la grâce que je  sollicite dans la lettre que je Lui ai adressée, et qui 
est ci-jointe, vous m'obligeriez fort sensiblement et à jamais, Madame la Com
tesse, vo tre  très aiiectionné beau-frère, et qui a l'honneur d'être en même  
temps le plus humble de vos  serviteurs.

Le mari d'Olga

P R Z E K Ł A D

Niedziela
Pani Hrabino! .Odważam się niepokoić Panią moją prośbą; czy zechce 

Pani łaskawie podjąć się przedstawienia Jego Ekscelencji, Pani znakomitemu 
Ojcu, tej małej bazgraniny; jest to topograficzny opis Sofiówki, niemal już 
taki, jaki powinien zostać przedstawiony publiczności, wraz z przypisami 
oznaczonym i dużymi literami. Będą jeszcze drugie przypisy, które są ozna
czone cyframi arabskimi; te przeznaczone są jedynie dla Jego Ekscelencji 
i dla jego kominka. Chociaż czasami przynoszą one w yjaśnienie miejsc n ie
jasnych, ostrzegam, że są przeważnie bardzo pedantyczne. Ponieważ jestem  
stary, chory i bardzo ślepy, przepisuję bardzo powoli, z pomocą lupy, i nie 
będę w  stanie ich przesłać w cześniej niż w e wtorek. Jeśli dzięki swemu sku
tecznem u pośrednictwu będzie Pani mogła uzyskać dla mnie od Jego Eksce
lencji łaskę, o którą błagam w liście zaadresowanym do N iego i załączonym  
tutaj, zobowiąże Pani niezmiernie i na zawsze, Pani Hrabino, Pani bardzo 
oddanego szwagra, który jednocześnie ma honor być najpokorniejszym z Pa
ni sług.

Mąż Olgi
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