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(opublikowano 30 marca 2015) 

 

LEMAŃSCY HERBU BUKOWCZYK 
Z BUKU NA SALONY ARYSTOKRACJI EUROPEJSKIEJ 

(fragment)  

 

 

Kamila z Lemańskich baronowa von Maltzahn (1820-1879) 
 

Kamila z Lemańskich baronowa von Maltzahn, 1
o
 v. Biernacka (ur. 2 kwietnia 1820 w Poczesnej koło 

Częstochowy, zm. 20 marca 1879 w Baden-Baden w Niemczech) – narzeczona i pierwsza wielka miłość 

Cypriana Kamila Norwida
1
.  

 

Kamila była najmłodszą córką Benedykta Wojciecha Lemańskiego herbu Bukowczyk i jego żony 

Marii Cecylii z Przezdzieckich. Dziewczynkę ochrzczono w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 

w Poczesnej w dn. 2 kwietnia 1820 roku. Nadano jej imiona: Kamila Kasylda Joanna
2
. Jej rodzice po-

brali się 16 listopada 1808 roku w Brzezinach (obecnie woj. łódzkie). Ojciec pochodził z Buku w Wielko-

polsce i był synem tamtejszego burmistrza, zaś matka pochodziła z ziemiańskiej rodziny mieszkającej w 

Brzezinach
3
. Mieli jedenaścioro dzieci: Ludwika Rocha (*1809), Genowefę (1811), Karolinę (*1812), 

Klemensa (*1814-1817), Mariannę Benedyktę (1816), Kazimierza (1817-1817), Bolesława (*1819-1838) 

i Kamilę oraz trzech młodszych od niej synów: Edwarda Maksymiliana (*1822), Wiktora (*1824) i Hila-

rego Anastazego (*1828).  

Pierworodny Ludwik Roch Lemański był oficerem w powstaniu listopadowym. Rok wcześniej roz-

począł studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po powstaniu został internowany w Austrii, 

skąd przedostał się do Francji, a następnie do Londynu. W czerwcu 1844 roku otrzymał obywatelstwo 

brytyjskie. Ułaskawiony i przywrócony do praw publicznych, w 1867 wrócił do Warszawy, gdzie zmarł 

bezpotomnie w 1873 roku. Edward Lemański, czarna owca w rodzinie, został powieszony przez powstań-

ców 31 marca 1863 roku. Wiktor zmarł w 1888 roku nie założywszy rodziny, zaś Hilary zginął tragicznie 

6 września 1850 roku postrzelony na polowaniu. Trzy córki Benedykta i Marii Lemańskich bardzo dobrze 

wyszły za mąż. Najstarsza Karolina za dziedzica Krasocina Hipolita Stojowskiego herbu Trąby. Urodziła 

mu trzech synów i córkę. Zmarła w 1890 roku. Marię (Mariannę Benedyktę) wydano za wdowca Piotra 

Steinkellera, jednego z pionierów polskiego przemysłu. Po jego śmierci wyszła za generała Christophe 

Michel Roguet, adiutanta Napoleona III. Po raz trzeci za markiza Louis Daniel de Sanzillon. Pobrali się w 

1883 roku. Markiza Maria de Sanzillon z Lemańskich była założycielką istniejącej do dziś w Paryżu fun-

dacji im. generała Roguet. Zmarła w 1895 roku w swoim zamku w Mensignac. 

W dniu urodzin Kamili jej ojciec był dzierżawcą ekonomii Poczesna (naddzierżawcą ekonomii rzą-

dowej regionu częstochowskiego). Uruchomił fabrykę sukna
4
. Kamila spędziła tam pierwsze dwanaście lat 

życia. Od 1833 roku rodzina zamieszkała w pałacu w Zagórzu koło Kłobucka, kupionym od hrabiego 

Pawła Haugwitz’a za 480.000 zł p. Rozległą rezydencję Lemańskich w ówczesnych zapisach nazywano 

                                                 
1
 Z. Dambek, Zagadka "Kamilli z L.B." [w:] „Studia Norwidiana”, t. 17/18 (1999/2000), s. 275-281. 
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 AP w Częstochowie, Zespół: 8/93/0, ASC Parafii w Poczesnej, księga urodzonych, poz. 20/1820. 

3
 M. Formanowicz, Wielkopolskie korzenie Lemańskich herbu Bukowczyk, [w:] "Rocznik Wielkopolskiego Towarzy-
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4
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państwem kłobuckim. W późniejszych latach Benedykt Lemański sprawował funkcję sędziego pokoju 

okręgu częstochowskiego.  

We wrześniu 1835 roku na dworze zagórskim odbył się uroczysty ślub Marii Lemańskiej (starszej 

siostry Kamili) i Piotra Steinkellera. Młodzi małżonkowie zamieszkali w Warszawie, a Kamila często 

odwiedzała siostrę. Tym chętniej, że Steinkellerowie urządzali spotkania i bale, na które zapraszali śmie-

tankę towarzyską stolicy. Bardzo interesującą pamiątką z tego okresu życia Kamili jest czterostronicowy 

tomik z dwiema piosenkami Józefa Eisnera (N° 1 Nie słuchaj N° 2 Wianek - z towarzyszeniem fortepianu) 

ofiarowany „Wielmożnej J. Pannie Kamilli Lemańskiey”. Został wydany w Warszawie w składzie mu-

zycznym Ignacego Klukowskiego około 1836 roku. Obecnie wydawnictwo to znajduje się w zbiorach 

Bibliotece Jagiellońskiej
5
.   

 

Ryc. 37. Karta tytułowa zbioru dwóch piosenek Józefa Eisnera  

ofiarowanego „Wielmożnej J. Pannie Kamilli Lemańskiey” 

Pod koniec lat trzydziestych Kamila odbyła podróż do Londynu. Od 1836 roku mieszkał tam jej 

starszy brat Ludwik, oficer i były powstaniec listopadowy. Zarządzał cynkownią „The London Zinc 

Mills” należącą do swojego szwagra Piotra Steinkellera. Przebywającą w Londynie Kamilę sportretował 

znany polski malarz i grafik Aleksander Ludwik Molinari – również były powstaniec listopadowy. Podo-

bizna została utrwalona techniką litograficzną na płycie cynkowej. Jest datowana na 1839 rok. Rysunek 

zachował się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
6
. W katalogu ikonografii otrzymał następu-

jący opis: Lemańska Joanna (Kamilla, 1 pol. XIX w.), córka Benedykta L., właściciela Zagórza i Kłobucka 

pod Częstochową, szwagierka Piotra Steinkellera. Żona 1
o
 v. Czesława Biernackiego, 2

o
 v. pruskiego ba-

rona Maltzahn. Zamieszkiwała w Paryżu i Baden-Baden, w Polsce bywała rzadko. Na dolnym marginesie 

portretu adnotacja ołówkiem: Lemańska siostra Steinkellerowej
7
.    

                                                 
5
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6
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7
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Ryc. 38. Lemańska siostra Steinkellerowej, litografia na płycie cynkowej. 

Autor: Aleksander Ludwik Molinari. Kopia w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 

Molinari sportretował 19-letnią dziewczynę. Z późniejszego okresu życia Kamili pochodzi krótki 

opis jej postaci zamieszczony we „Wspomnieniach” pióra Marii z Mohrów Kietlińskiej. Matka autorki, 

Maria z Lemańskich Mohrowa, była kuzynka Kamili (ich ojcowie byli braćmi). Porównując Kamilę z 

żoną Piotra Steinkellera, Kietlińska pisze, że Kamila była nieładna, ale słynąca z inteligencji i dowcipu
8
. 

Należy przy tym zauważyć, że Maria z Lemańskich Steinkellerowa była kobietą o wyjątkowej urodzie. 

Podziwiano ją za posągowość postaci i klasyczne rysy twarzy.  

 

                                                 
8
 Maria z Mohrów Kietlińska, Wspomnienia, Kraków 1986, s. 48. 
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W dniu 15 lutego 1841 roku warszawska prasa doniosła, że najświetniejszy wieczór [taneczny] był u 

W[ielmożnych] Steinkellerów. Ozdobiony obecnością znakomitych Osób płci oboiej
9
. Być może na tym 

właśnie spotkaniu 21-letnia Kamila poznała swojego rówieśnika Cypriana Norwida, wówczas studenta 

malarstwa, początkującego poetę i urzędnika Heroldii Królestwa Polskiego
10

. Oboje bardzo szybko przy-

padli sobie do gustu. Gdy w sierpniu 1841 roku Norwid z Władysławem Wężykiem wybrali się na 

wyprawę po ziemiach polskich, poeta tak zaplanował trasę, by jej oostatnim etapem był dom Lemańskich 

w Zagórzu. W pierwszych dniach września Norwid stanął u bram pałacu. Z późniejszych wierszy 

Norwida, wynika, że młoda kobieta o pięknym uśmiechu wywarła na poecie piorunujące wrażenie. Przez 

tydzień, bądź dwa Norwid mieszkał w domu Lemańskich. Ostatecznie uległ wdziękom młodej damy i w 

otoczeniu pięknej przyrody oświadczył się, wkładając jej pierścionek na rękę. Niedługo potem opuścił 

Zagórze
11,12

. 

W 1842 roku poeta wyruszył w podróż po Europie. Przez Kraków i Wrocław udał się do Drezna, a 

następnie do Włoch. Rok 1843 przyniósł krótki pobyt w Wenecji, z której pojechał do Florencji, gdzie 

podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych. Można przypuszczać, że wyjazd Norwida nie był wcześniej 

uzgodniony z narzeczoną
13

. Wiosną 1844 roku wszelkie dalsze plany Norwida zakłócił list od narzeczo-

nej. Kamila, za pośrednictwem matki bądź Aleftyny Gościmskej, odesłała narzeczonemu pierścionek 

zaręczynowy i zawiadomiła o swoim rychłym ślubie. Wywołało to kilkomiesięczną depresję poety, którą 

starał się rozproszyć dłuższą podróżą po Włoszech (Rzym, Neapol, Pompeja; w programie był również 

wyjazd do Berlina), i która odbiła się w jego twórczości szeregiem bardzo osobistych wierszy lirycznych 

(„Czarna suita”: m. in. Moja piosnka [I], To rzecz ludzka..., Do mego brata Ludwika), opublikowanych w 

1845 w prasie warszawskiej. 

Kamila Lemańska (Kamilla Kassylda Joanna trojga imion) wyszła za Czesława Biernackiego herbu 

Poraj, właściciela Lututowa w ówczesnej guberni kaliskiej. Ślub odbył się 6 lutego 1844 roku w kościele 

kłobuckim
14

. Pan młody miał dwadzieścia dwa lata, zaś Kamila była od niego o dwa lata starsza. W akcie 

ślubu podano jednak, iż panna młoda miała lat dziewiętnaście i miesięcy siedem [sic!]. Małżonkowie 

zamieszkali w Lututowie
15

 i tam 1 listopada 1844 roku urodził się ich syn
16

. Na chrzcie świętym, który 

odbył się 28 lutego 1845 roku, chłopcu nadano imiona Stanisław Cyprian
17

. Te drugie bez wątpienia na 

pamiątkę pierwszej i niespełnionej miłości Kamili. Syn Czesława i Kamili był w późniejszych latach 

studentem Akademii Krakowskiej. 17 lutego 1863 roku uczestniczył w bitwie pod Miechowem
18

.  

 

Ryc. 39. Własnoręczne podpisy małżonków pod aktem ślubu.  

Kłobuck, 6 lutego 1844 roku.  

                                                 
9
 „Kurjer Warszawski” 1841.02.15, nr. 44, s. 1.  

10
 Mieszkając w Paryżu Norwid często odwiedzał Marię z Lemańskich 1 v. Steinkellerową, wówczas generałową de 

Roguet. Traktował ją jako dobrą znajomą jeszcze z czasów warszawskich. Zob: J.W. Gomulicki, Wprowadzenie do 

biografii Norwida, Warszawa 1965, s. 71. 
11

 E. Chlebowska, Z norwidowskiego archiwum Zenona Przesmyckiego (3), Opisy rysunków Norwida ze zbiorów 

Wiktora Gomulickiego [w:] "Studia Norwidiana", 30:2012, s. 178.  
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 Z. Dambek, Zagadka "Kamilli z L.B." „Studia Norwidiana”, t. 17/18, s. 275-281. 
13

 S. Stanik, A imię jego Cyprian [w:] „Myśl Literacka”, nr 1/2015.  
14

 AP w Częstochowie, ASC parafii w Kłobucku, zespół 106, syg. 95, s. 121-122, poz. 18/1844.  
15

 Mieszkając w Lututowie Kamila uczestniczyła w akcjach dobroczynnych organizowanych w Kaliszu. „Kurjer 

Warszawski”. 1845, nr 298. 
16

 A. Boniecki, Herbarz polski. Uzupełnienia i sprostowania do części 1. Warszawa 1901, s. 149.  
17

 AP Łódź, Zespół: 1548/D, ASC parafii rw Lututowie, jednostka 1845, s. 17, poz. 33/1845.  
18

 Maria z Mohrów Kietlińska, Wspomnienia, Kraków 1986, s. 48. 
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Nie tylko Kamila utrwaliła pamięć o swej pierwszej miłości. Wielokrotnie pojawia się ona w poezji 

i listach Norwida. Jej imię związał ze swoim w jeszcze jeden sposób. 27 marca 1845 roku w kościele San 

Claudio w Rzymie Norwid przystąpił do sakramentu bierzmowania. Przybrał imię Kamil, które od tego 

momentu używał łącznie z imieniem Cyprian.  

Z treści listów Norwida do Henryka Prendowskiego można domniemywać, że miłość poety do Ka-

mili z Lemańskich odżyła jesienią 1851 roku. Wynika z nich, że Kamila napisała list do Norwida  

z przypomnieniem miłości swej. Jeszcze w styczniu 1852 roku Norwid wpół mistycznie, wpół serio prze-

bąknął o ożenieniu się (tak zapisał w swoim notatniku Józef Bohdan Zaleski)
19

. Z norwidowskich zapisów 

wynika również, że przed 1850 rokiem doszło do rozpadu małżeństwa Kamili z Czesławem Biernackim 

(ten [C. Biernacki] jej majątek stracił i opuścił ją)
20

.  

Informacja podawana przez Norwida znajduje potwierdzenie w dokumentach archiwalnych. W 

1848 roku Czesław Biernacki zbankrutował, a dwór w Lututowie kupił Leon Taczanowski
21

. Kamila za-

mieszkała w Warszawie, często przyjeżdżając do Zagórza
22

. W stolicy mieszkała w domu pod nr 638 (u 

Lemańskiego, 1849)
23

 i przy ul. Mylnej pod nr 2480 u p. Michała Drążewskiego (Kamilla Biernacka oby-

watelka)
24

. Bywając na spotkaniach towarzyskich wzbudzała ogólny zachwyt wykwintnością i bogactwem 

swoich strojów. Przynajmniej dwa opisy jej kreacji pozostały do dziś. W warszawskiej prasie z 1852 

znajdujemy następujący opis: Kostium Pani Kamilli z Lemańskich Biernackiej, składający się z różowej 

sukni celours ottoman, ozdobionej koronkami i różami zielonemi, tuniki zielonej atłasowej podpiętej 

różami i okolonej koronkami bruxelskiemi, gustownie odbijał przy brylantowym ubraniu, oraz pudrowanej 

głowie, strojnej w pióra i dyarnenty
25

. Rok później: Pani Biernacka z domu Lemańska suknię białą 

haftowaną słomką, w tym rodzaju, jakie w dziennikach mód Paryzkich do nowości policzone zostały
26

. 

Kamila uczestniczyła także w akcjach dobroczynnych
27

.  

W połowie lat pięćdziesiątych Kamila Biernacka zamieszkała w Austrii. 17 marca 1856 roku 

przyjechała do Warszawy koleją żelazną jako obywatelka z Wiednia
28

. Przypuszczam, że jej przyjazd był 

związany z ciężką chorobą ojca, który zmarł 25 sierpnia tego roku w Zagórzu. Ale być może nie tylko... 

Niecały rok po śmierci ojca Kamila wyszła za mąż po raz drugi
29

. Jej wybrankiem został dziewięć 

lat od niej młodszy baron Karl von Maltzahn – pruski konsul generalny we Francji za czasów Napoleona 

III
30,31

. Był honorowym rycerzem zakonu szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (maltańskiego). Pierwsze 

zapowiedzi ogłoszono w drugi dzień Zielonych Świąt 1857 roku (1 czerwca) w wiejskim kościele ewan-

gelickim w Kirch Grubenhagen (Meklemburgia)
32

. Ślub odbył się 12 lipca 1857 roku w Berlinie
33. Drugie 

małżeństwo Kamili poprzedził zapewne rozwód bądź unieważnieniu związku z Biernackim, ale na ten 

                                                 
19

 J.B. ZaIeski. Dziennik, Biblioteka Jagiellońska, rkps 9160 t. 2, k. 8 v. (zapis z 20 stycznia 1852). 
20

 List Norwida do Augusta Cieszkowskiego datowany na listopad 1850. C.K. Norwid, Pisma Wszystkie, t. 8, War-

szawa 1971, s. 112. 
21

 S. Kurnatowski, Dwór w Lututowie, „Wiadomości Ziemiańskie”, Nr 28, Warszawa 2005, s. 28.  
22

 „Gazeta Policyjna” nr 82 (1849-03-23), s. 2 ; nr 231 (1849-09-08), s. 3 ; nr 342 (1849-12-08), s. 2.  
23

 Przypuszczam, że Hipolita Wawrzyńca Lemańskiego.  
24

 Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, red. J. Unger, Warszawa 

1854, s. 18, 22.  
25

 „Kurjer Warszawski”. 1852, nr 49, s. 3.  
26

 K. Kucz, Pamiętniki miasta Warszawy: z roku 1853, Tom 1, 1854. 
27

 „Kurjer Warszawski”. 1852, nr 94, s. 1.  
28

 „Kurjer Warszawski”. 1856, nr 74, s. 4.  
29

 https://dewiki.de/Lexikon/Karl_von_Maltzahn  [dostęp: 2020-05-13] 
30

 S. Uruski, Rodzina: Herbarz Szlachty Polskiej, Warszawa 1911, t. 8, s. 328-329; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 

14, Warszawa-Kraków 1911, s. 75-76. 
31

 Maria z Mohrów Kietlińska, op. cit.  
32

 FHL 69152, Evangelische Kirche, Kirch Grubenhagen, Heiraten, Tote, Konfirmationen 1813-1875, s. 685. 
33

 Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser, v. 42, pt. 1, Gotha 1892, s. 533.  
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temat nie udało mi się zebrać informacji. O rozwodzie pisze w swoim herbarzu Uruski
34

. Wiosną 1857 

roku Kamila była jeszcze Biernacką. Przyjechała wówczas z Paryża do Warszawy
35

. Dwa lata później, już 

jako baronowa von Maltzahn, wyjechała z Warszawy do Berlina
36

. Od czasu ślubu Kamila mieszkała 

w Paryżu, bądź swojej wilii w Baden-Baden. Do Warszawy przyjeżdżała rzadko, korzystając przy tym z 

kolei żelaznej
37

. W 1860 roku królowa bawarska Maria Teresa Pruska, żona króla Maksymiliana II, ude-

korowała żonę szambelana dworu pruskiego Kamilę z Lemańskich baronową Maltzahn wielką wstęgą 

Orderu Teresy
38

. Baronowa von Malzahn (Camilla Freyfrau von Maltzah geb. von Lemanska) była wy-

mieniana w bawarskich kalendarzach z lat 1864-1870
39

.  

Kamila z Lemańskich baronowa von Maltzahn zmarła 19 marca 1879 roku w swojej wilii w Baden 

Baden
40

. W warszawskiej prasie informację o jej zgonie zamieścili siostra i szwagier zmarłej (Karolina 

z Lemańskich i Hipolit Stojowscy)
41

.  

 

Ryc. 40. Akt zgonu baronowej Kamili von Maltahn z Lemańskich 

                                                 
34

 S. Uruski, Rodzina: Herbarz Szlachty Polskiej, op. cit. s. 328-329. 
35

 „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”. R 2, Nr 90 (4 kwietnia 1857), s. 4. 
36

 „Kurjer Warszawski”. R. 39, nr 110 (26 kwietnia 1859), s. 564. 
37

 „Kurjer Warszawski”. 1859, nr 289; „Kurjer Warszawski”. 1859, nr 140.  
38

 „Gazeta Warszawska”. 1860.06.25, nr 174, s. 1 ; „Kurjer Warszawski”. 1860, nr 173, s. 1.  
39

 Königlich-bayerischer adeliger Damen-Kalender... Munchen, 1864 ; 1868 ; 1870, s. 56, 41, 44. 
40

 Standesamt Baden, Sterberegister 56/1879. 
41

 „Kurjer Warszawski”. 1879.03.09 (21 marca), nr 64.  
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