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Gardzili mieszczańskim życiem, przesiady-
wali niczym kloszardzi na nadwiślańskim 
brzegu, latem wędrowali przez mazurskie 
pola. Niektórzy trafili do Paryża, gdzie 
szlifowali bruki, inni dotarli na wschodnie 
krańce Europy, by tam poszukiwać  
słowiańskich źródeł ojczyzny, jeszcze inni 
oddali za tę ojczyznę życie w nierównej 
walce. Seweryn Filleborn, Włodzimierz 
Wolski, Seweryn Sierpiński, Roman Zmorski, 
Józef Dziekoński – ta ekscentryczna  
formacja pojawiła się w międzypowsta-
niowej Warszawie i zawładnęła wyobraźnią 
dziewiętnastowiecznych – niestety,  
na krótko. Kim zatem byli? -----»
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-----» Cyganeria artystyczna i cyganowanie 
w romantycznej Warszawie to książka  
dla poszukujących odpowiedzi na pytania  
o pierwszą polską bohemę, która pod  
maską błazna-konspiratora poszukiwała 
drogi ku wolności. Warto tych poetów-
-wagabundów poznać. Polski romantyzm 
miał różne oblicza.

Na warszawskiej mapie prawdziwą przystanią 
dla cyganów, przedziwnym punktem zbornym, 
końcem i początkiem wszelkich wędrówek, 
jednocześnie rajem i ziemią obiecaną była 
gospoda „Między Parkanami”, gdzie, jak  
głosił szyld, można było dostać „różne trunki 
i zakąski”. Gospoda ta zwana była również 
ogródkiem Miriamki na Gnojowej Górze 
i lokalizację tę należy rozumieć dosłownie, bo 
rzeczywiście ogródek stał na górze utworzonej 
z wywożonych tutaj miejskich nieczystości. 
Naznaczały one to miejsce nieznośnym  
zapachem i stygmatyzowały jako obszar  
marginesu, zamieszkiwanego przez niechcianych 
i wyrodnych warszawskich synów. Poza tym 
był to rodzaj typowego szynku.
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Wstęp. 
Cygański teatr prowincji za kilka kopiejek

I 
Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem

Milion gwiazd cichych się świeci,

A każda innym jaśnieje sposobem,

A wszystko stoi – i leci...

II  
I ziemia stoi – i wieków otchłanie,

I wszyscy żywi w tej chwili,

Z których i jednej kostki nie zostanie,

Choć będą ludzie, jak byli...

III  
Jak się nie nudzić na scenie tak małej,

Tak niemistrzowsko zrobionej,

Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały,

A teatr życiem płacony – 

Cyprian Norwid, Marionetki

Rozpoczynając polowania na obszarze tematów romantycznych, ba-
dacz-tropiciel winien czasami wtargnąć na dawno zapomniane tere-
ny i uchwycić zagrożoną badawczym wyginięciem zwierzynę. Takim 
ginącym gatunkiem, ukrytym w ciemnej gęstwinie, jest zjawisko Cy-
ganerii Warszawskiej1 – poszarzała plama, o którą od dawna żaden 
historyk nie zapragnął zawalczyć śmiałą syntezą i odkrywczym prze- 
wartościowaniem.

Próba stworzenia książki o tym zjawisku może dziś sprawiać wraże-
nie pozorowanych działań, ucieczki od wielkich tematów epoki, a nawet  

1 Celem wyróżnienia zjawiska stosowany będzie zapis wielkimi literami.
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uchodzić za świadectwo poszukiwania namiętności badawczych przez 
niespokojnego ducha młodego naukowca. Tak jednak nie jest. Należy  
bowiem zaznaczyć, że badania nad tym zagadnieniem podejmowa-
ne w minionym wieku borykały się z wieloma poważnymi problema-
mi, nie tylko natury metodologicznej, rodzącymi się w rezultacie nie-
uwzględniania specyfiki zagadnienia. Podkreślanie związku z cyganerią 
paryską, kładzenie nacisku na kabaretowość zjawiska bez wskazania 
na istotny aspekt narodowowyzwoleńczy, brak informacji na temat cy-
gańskich działań spiskowych, uwypuklanie chodzenia „brudno i ubo-
go”, wskazywanie na nienawiść do miasta i umiłowanie wsi, niezauwa-
żanie roli Edwarda Dembowskiego, w końcu nadmierne utożsamianie 
publiczności warszawskiej z filisterskim czytelnikiem taniej prasy pa-
ryskiej – to niektóre tylko z uproszczeń, jakie odnaleźć można na kar- 
tach opracowań.

Najdoskonalej nawet skonstruowane prace starające się zrozu-
mieć dwoistość, troistość czy wręcz wieloaspektowość natury cygane-
rii, stanowiące niemalże bedekery, które miały oprowadzać po zauł-
kach romantycznej bohemy, i próbujące przeniknąć nakładane przez 
samych artystów, ich naśladowców oraz kronikarzy maski, nie po-
trafiły dotąd stworzyć wyraźnego portretu cyganów. Tożsamość za-
gadkowych warszawskich „zapaleńców”, których „boskie szaleństwo” 
uczyniło swoistymi kamieniami milowymi w historii literatury i so-
cjologii, nie została odkryta. Po powstaniu listopadowym pojawili się 
w Warszawie niczym wiosenne kwiaty i zniknęli szybko, nie dotrwaw-
szy nawet do kolejnej wiosny – Wiosny Ludów. Nie odsłonili kurty-
ny do końca, nie uchylili więcej poza rąbek tajemnicy swego istnienia, 
w zamian igrali z całym światem, flirtowali ze swoimi obserwatorami 
i rzucali wyzwanie śmierci.

Nadal głównym źródłem wiedzy na ich temat są pożółkłe już karty 
monografii Stefana Kawyna. Rozprawę tę uznaje się za wyczerpującą, 
bogatą, jasno zarysowującą kształty tego drugorzędnego zjawiska, któ-
re w otoczce grafomaństwa przyprawionego epigoństwem2 funkcjonuje 

2 Opętanych przez Mickiewicza było wówczas wielu, wielbicieli jego głosu, smutku, 
rozpaczy i męstwa całe legiony, zainfekowanych zaś nie trudno było zrozumieć – 
siła Dziadów, Ody do młodości czy Farysa była tak wielka, że drugie pokolenie w rytm 
tych strof żyło, walczyło i ginęło, zgodnie z prawem serca ferowało swe wyroki, 
niosło bunt i zniszczenie, podsycało do walki i tworzyło sprzysiężenia. Opętanie 
jednak prawdziwe, o czym wspominał Dembowski, następowało dopiero wówczas, 
gdy wczytywał się młody „jenijuszek” w Mickiewiczowskie twory i w odpowiedni 
sposób je przekuwał w życie: „Mickiewicz ckliwy, nudny, gdy wzdycha i płacze do 
Maryli, staje się boskim, poetycznym, wielkim Mickiewiczem, gdy łzami i cier-
pieniem mówi przez usta Aldony, namiętnością przez usta Konrada, gdy w jednej 
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w świadomości czytelników raczących się literaturą romantyczną i po-
znających międzypowstaniowe życie Warszawy. Dociekliwy jednak ba-
dacz dostrzeże luki, poczuje potrzebę wypełnienia zaprezentowanego 
konturu, a nawet przymus korekty całego zakreślonego rysunku, czy to 
życia cyganów, czy twórczości cygańskiej.

Niniejsza książka przedstawia międzypowstaniową Warszawę jako 
scenę, na której rozegrał się cygański dramat. Na tej scenie pojawia-
ją się cyganie, półcyganie, cyganie na niby i cyganie z nazwy, wszy-
scy, którzy przewinęli się przez restaurację Miriamki. Poza ustaleniem, 
kto cyganem był naprawdę, kto przez badaczy został cyganem uznany, 
a kto za życia nim nie był w ogóle, zaprezentowane zostały portre-
ty kluczowych dla romantycznej warszawskiej bohemy postaci. Obok 
Seweryna Grzegorza Filleborna, redaktora, wydawcy, ale i kpiarza peł-
ną gębą, pojawia się zatem Włodzimierz Dionizy Wolski, który zasły-
nął Ojcem Hilarym i współpracą ze Stanisławem Moniuszką, Seweryn 
Zenon Sierpiński jako wybitny badacz i historyk, Roman Zmorski, ten 
zapaleniec, anioł-niszczyciel, buntownik i frenetyczny młodzian, któ-
rego nie trzeba nikomu przedstawiać, oraz Józef Bogdan Dziekoński ze 
swoimi burszowskimi zachowaniami.

Każdy z bagażem biograficznym, każdy z wleczoną w tobołku histo-
rią, w której wątki cygańskie przeplatały się z literaturą, walka narodo-
wowyzwoleńcza z salonem, wiersz z prozą, piękno Mazowsza z osobli-
wościami stolicy. Bo i Warszawa w dziejach bohemy odgrywała ważką 
rolę, nie tylko jako scena (teatralna), lecz także osobliwy obserwator 
cygańskiego żywota, współuczestnik cygańskich manifestacji, niemy 
świadek cygańskiego łobuzowania. Na jej oczach bowiem młodość, za-
pał, wolność i bunt łączyły się z hasłami powstania i walki, życie z lite-
raturą, poezja z prozą, słowo z czynem, świat książek Łempickiego ze 
światem rzeczywistym. 

Szkice z drugiej części książki przynoszą informacje dotyczące 
istotnych dla romantycznej bohemy obszarów. Pierwszy z nich wy-
znaczała kolumna prasowa, stronica w czasopiśmie, farba drukarska 
i liczba prenumeratorów – wszystkie te aspekty, i jeszcze wiele innych, 
wskazywały bieguny działalności wydawniczej, a jednocześnie miej-
sca potyczek wydawców. Walczyć trzeba było bowiem o fundusze (czy 

myśli łączy całą siłę swych uczuć, całą potęgę ducha. Szkoda, że ci wszyscy pisarze, 
co tak nudni, jak Mickiewicz w Sonetach, nie mogą być tak wielcy, jak Mickiewicz 
w Wallenrodzie”. E. Dembowski, Kilka słów o jednym tylko kryterium poezji, [w:] idem, 
Pisma, t. 4: Pisma ogłoszone w latach 1844–1846, red. A. Śladkowska, M. Żmigrodzka, 
Warszawa 1955, s. 393. 

Cygański teatr prowincji za kilka kopiejek
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to te od mecenasa, czy od prenumeratorów), o czytelnika, o artyku-
ły, o miejsce na rynku, w końcu o prawa autorskie, a gdy nie dość było 
potyczek, należało stoczyć bitwę z największym przeciwnikiem – cen-
zurą. Bitwa ta skazana była na porażkę, cenzura bowiem nie pozwala-
ła wychodzić na świat książkom zbójeckim, tym inspirującym, tyrtej-
skim, frenetycznym tekstom zagrzewającym do walki i podsycającym 
do działania, tym, które tak umiłowali sobie uczniowie Dembowskiego 
i które sami pisali. 

Drugim obszarem są wyznaczone nożem i widelcem miejsca na  
mapie Warszawy, począwszy od kawiarni i cukierni, które cyganie zwy-
kli przez szybę oglądać, przez restauracje i traktiernie, gotowe serwo-
wać za niewielką nawet kwotę dania godne uczty Lukullusa, po szynki, 
ogródki, bawarnie i winiarnie pełne napitków potrzebnych do tworze-
nia i cyganowania. Najważniejszym jednak z nich był osobliwy ogródek 
„Między Parkanami”, gdzie rządy sprawowała romantyczna Rachel, 
piękna cyganka, przyjaciółka artystów i szczodra w kredytowaniu Miri- 
amka. A na zeszyt zapisywała nie tylko to, co niezbędne dla ciała, sma-
żoną kiszkę, kiełbasę i zupy, ale też to, co niezbędne dla ducha – piwo 
bawarskie i wódzię, szczególnie ukochane przez Filleborna.

Na ostatnich stronicach opisane zostały zasłyszane tylko, plotkar-
skie tajemnice kariery wieszcza, wieszcza jednak na miarę prowincji 
i gnuśniejącego po salonach odbiorcy, zaczytanego w romansach, przy-
godach rodem z tej wyklętej literatury francuskiej i miłych dla ucha sło-
wiczych pieśniach, lepszych po stokroć od tyrtejskich fanfar. Oprócz 
Tyrteja i Prometeusza pojawić się tu musiał jeszcze Lucyfer, a także fre-
netyczne opowieści, alchemiczne namiętności, folklorystyczne upodo-
bania, fraternizowanie się z ludem, słowa o tym, co było i czego już nie 
ma, a do czego wrócić warto. 

Nie sposób jednak rozstrzygnąć, czy te cygańskie pieśni choć pod 
jedną strzechą się zadomowiły, czy też cyganie umierali odarci z na-
dziei, w łachmanach, wcześniej gnając z jednego miasta ku drugiemu, 
po twardej ziemi, z brzękiem łańcuchów i ciężarem kajdan w pamięci. 
Byli to jednak niezłomni książęta, waleczne dzieci prowincji, błazny, 
które dwoiły się i troiły, by obudzić uśpionych i pogrążonych w melan-
cholii, by tułacze dusze sprowadzić na właściwe ścieżki walki. Nie było 
łatwo wyłowić z tych ciasnych uliczek, wąskich i zatłoczonych, dusze 
wielkie, zdolne do walki, gotowe podjąć wyzwanie, by swe zatrute gnu-
śnością wnętrza zamienić w duszę patrioty-wampira. I wtedy zawal-
czyć jako armia mścicieli. Z uśmiechem jednak błazeńskim.



*
Punktem wyjścia tej książki jest praca doktorska Cyganeria artystycz-
na i cyganowanie w romantycznej Warszawie, napisana pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Mariana Ursela. Panu Profesorowi składam najserdecz-
niejsze podziękowania za opiekę naukową, miłą i serdeczną współpracę, 
trud włożony we wnikliwe przeczytanie mojej dysertacji oraz wszystkie 
cenne i pożyteczne uwagi, jakich mi udzielał.
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Oblicza łzawych komediantów

Seweryn Grzegorz Filleborn
 

Gdym światu oddał serce, to w dziecięcej wierze

Przyniosłem je tak czyste, nieskalane niczem,

Skaczące w drżącej piersi, widome obliczem,

Szukające współczucia: a wy tak nieszczerze,

Tak nieludzko, łudzącą rozdarli zasłonę,

Że dziś nie mam już serca. 

Seweryn Grzegorz Filleborn, Użalenie

Powiadają, że bez gruźlicy nie byłoby romantyzmu, że bez suchot nie 
istniałby romantyczny artysta1, swoje miejsce uprzywilejowane, wyni-
kające z naznaczenia chorobą, pielęgnujący z nabożną starannością2, 
ale i wykorzystujący do czynów niecnych, o których się nie mówiło ani 
nawet myśleć nie chciało. Schorowany romantyk, czy to pod opieką 

1 Umiłowanie choroby, nie tylko ciała, ale i ducha, stanowiło osobliwe znamię doby 
romantycznej. Szaleńcy pojawiali się w licznych utworach – od Romantyczności Mic-
kiewicza, Kordiana Słowackiego, Edmunda Witwickiego, Nie-Boskiej komedii Kra-
sińskiego, przez Leona Leontyna Kraszewskiego, Frenofagiusza i Frenolestę Sztyrmera, 
Melodie z domu obłąkanych Syrokomli, po Obłąkanych Szujskiego. Bywali także auto-
rami, zgodnie z tezą, że „bycie poetą i szaleństwo – to jedno i to samo”. Poetą albo 
poetką – dodajmy, bo znamiennym, choć często pomijanym rysem epoki jest szaleń-
stwo kobiet-artystek: Adèle Hugo czy Camille Claudel. Zob. J. Ławski, Marie roman- 
tyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003, 
s. 628; A. Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977, passim.

2 Na takie traktowanie liczyć mógł powszechny w XIX w., zamieniający prozaicznego 
mieszczucha, nieśmiałego pucybuta czy krawca w prawdziwego geniusza, metafi-
zyka lub zdobywcę, uwielbiany przez Maupassanta „syf”. Ta choroba, subtelnie-
jąca w drugim pokoleniu, uczyniła autorowi Baryłeczki wiele dobrego – jak sam 
wspominał z radością: „Mam syfa! nareszcie! prawdziwego! Nie nędznego trypra,  
nie  mieszczańskie  kłykciny,  nie,  nie,  wielkiego   syfa, tego  samego, na  który umarł



Cyprian Norwid, Seweryn Filleborn,  
rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie (sygn. MNK III-r.a.-16547,  
verso), repr. Pracownia Fotograficzna MNK.
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lekarza, czy też jeno przyjaciół, przebywający w zagranicznych ośrod-
kach i stosujący osobliwe metody leczenia, czy powierzający swe zdro-
wie losowi, często usprawiedliwiał w ten sposób swoją bierność, apatię 
i rezygnację. Ostatecznie gruźlica stanowiła dla niego idealne uspra-
wiedliwienie klasycznego nieróbstwa3. Z drugiej jednak strony gruźli-
ków określano jako chorych „z nadmiaru namiętności”, zmysłowych 
nad wyraz, niepohamowanych w miłości, którzy tłumili w sobie energię 
witalną albo byli jej pozbawieni4. Pociągał swym pięknem blady wygląd 
trupa, szczupłość lekkiego i niemal przezroczystego ciała, które dema-
terializowało się, roztapiało, rozmywało prawie, ciała wiecznie zmę-
czonego, odczuwającego ból w piersiach, przeżywającego ataki kaszlu 
i spluwającego do chusteczki, w której oprócz krwi pozostawiało jesz-
cze swoje życie5. Być artystą, być suchotnikiem – to było przecież nie-
mal to samo: nie ważyć więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć funtów6, 
stawać co dzień twarzą w twarz ze śmiercią, być chorym, być zajmu-
jącym, bo przecież ideał doskonałego zdrowia interesuje jedynie naukę. 
Choroba należy do indywidualizacji7. Do tego alkohol, bo on koił nerwy, 
kilka łyków wprost z butelki, do tego pewnie fajka i już można było za-
nosić się śmiechem nad cyklicznością życia i śmierci. 

Śmiać się zwykł nad swoim nieszczęściem Seweryn Grzegorz Fille- 
born, przywódca Cyganerii Warszawskiej, o którym niewiele jednak 
mówi historia literatury. Na jego temat krążyły plotki, sprzeczne opi-
nie, które w końcu przerodziły się w legendy, cząstki większych opo-
wieści, te zaś, zapomniane i zawieruszone pomiędzy innymi historia-
mi, zbladły, jak zbladł gruźlik Filleborn.

Seweryn urodził się 8 września 1815 roku w Warszawie w kamie- 
nicy przy ulicy Bielańskiej (nr hip. 607), należącej do Dyrekcji Mennicy  
Królewskiej. Dziadek chłopca, Samuel Beniamin Filleborn (1747–1800), 

 Franciszek I. A jaki jestem z tego dumny! Do kroćset! patrzę z góry na wszystkich 
mieszczuchów. Alleluja, mam syfa, więc już się nie boję, że go złapię”. H. Manéglier, 
Artyści w burdelu, przeł. A. Trznadel-Szczepanek, Warszawa 1999, s. 163. 

3 A. Napierała, Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta 
Krasińskiego, Poznań 2008, s. 67. 

4 Zob. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 
1999, s. 15–17. 

5 Zob. A. Banaszkiewicz, M. Radkowska, T. Rakowski, Więdnięcie. Twórcy i trupy. Wstęp 
do antropologii gruźlicy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2002, nr 3/4, s. 274. 

6 Jak wspominał Théophile Gautier: „Kiedy byłem młody, nie potrafiłem uznać za 
lirycznego poetę nikogo, kto ważył więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć funtów”. 
Ibidem. 

7 Stwierdzić tak miał Novalis: „Das Ideal einer vollkommnen Gesundheit ist bloß 
wissenschaftlich interessant. Krankheit gehört zur Individualisierung”. Novalis, 
Fragmente und Studien 1799–1800, [w:] Novalis Werke, herausgegeben und kommen-
tiert von Gerhard Schulz, München 2001, s. 559. 
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który ożenił się z Barbarą z Gembarzewskich (1739–1814), pracował 
w mennicy jako urzędnik. Pozostawił po sobie dwanaścioro dzieci, 
w tym urodzonego w 1783 roku Jana Samuela. Ten z kolei w wieku  
trzydziestu lat poślubił Antoninę Ewę Filipecką (córkę Pawła Filipec- 
kiego i Marianny z Jabłońskich), a przejąwszy fach po ojcu, pracował 
jako wicekontroler kasy Mennicy Królewskiej8.

Wśród pięciorga potomstwa Jana Samuela trzecim dzieckiem był 
Seweryn Grzegorz. Jego chrzest odbył się w kościele św. Andrzeja znaj-
dującym się przy placu Ratuszowym (później Teatralnym) w Warszawie. 
Rodzice pragnęli oddać chłopca do Korpusu Kadetów w Kaliszu9, kiedy 
się to jednak nie udało, młody Seweryn kontynuował rozpoczętą w 1825 
roku naukę w Liceum Warszawskim na Krakowskim Przedmieściu (nr 
26/28). Szkoła ta, założona w 1804 roku jako Liceum Królewskie, funk-
cjonować miała na prawach instytutu, szkoły „wyższego rzędu”, peł-
nić rolę uniwersytetu. Początkowo mieściła się w oficynie Pałacu Sa-
skiego 10, a od 1817 roku w Pałacu Kazimierzowskim, gdzie pierwszym 
rektorem był Samuel Bogumił Linde11, przyszły autora Słownika języka 
polskiego. Do liceum uczęszczał Filleborn sześć lat („ale zimował parę 
razy”), czyli sześć zimowych (począwszy od św. Michała do Wielkiej 
Nocy) i sześć letnich (od Wielkiej Nocy do św. Michała) semestrów, 
z przerwami na okresy świąteczne i wakacyjne. Opłata za naukę wy-
nosiła 74 złp za półrocze 12. Seweryn nie starał się być pilnym uczniem, 
o czym wspominali Aleksander Kokular i Mikołaj Chopin: „Pilność 
w domu nie dość usilna”, „niestała uwaga w klasie”, „postęp mierny 
w matematyce”13. Niepotrzebne być może były przyszłemu cyganowi 
szkoły, skoro Jędruś, jak zapewniał Szymanowski:

8 Zob. M. Gembarzewski, Przywódca Cyganerii Warszawskiej. Seweryn Filleborn, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1931, nr 47, s. 889. 

9 Zob. J. Frankowski, O założeniu Szkoły Rycerskiej Kaliskiej, a odmianach dotąd w niej 
zaszłych, kilka słów, przez które zapowiada się rozpoczęcie kursu lekcji na rok 1816/7, Ka- 
lisz 1816, s. 4–5; I. Barańska, Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, 
Kalisz 2002, s. 122. 

10 Zob. J. Lileyko, Najcenniejsze zabytki Warszawy, Warszawa 1989, s. 65. 
11 Zob. K. Wł. Wójcicki, Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia, Warsza-

wa 1875, s. 230. 
12 Stawka wygórowana – naukę można było pobierać taniej w szkole księży pijarów 

przy ul. Długiej (12 złp za półrocze), ale już w konwikcie pijarów na Żoliborzu nale-
żało zapłacić aż 100 dukatów (ówczesny dukat wart był 18 złp). Zob. M. Bogacz, Aka-
demicy Warszawy. Z dziejów organizacji studenckich w XIX wieku, Warszawa 1960, s. 19; 
T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów–Warszawa 
1926, s. 221. 

13 Ale: „postęp w języku polskim znaczny”. M. Gembarzewski, Przywódca Cyganerii…, 
s. 889. 
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był człowiekiem z wielkimi naturalnymi zdolnościami, które się roz-

winęły samorodnie, bez pomocy prawie ukształcenia, ale też nie wyda-

ły i setnej części tego, co mogły były wydać. Oprócz polskiego żadnych 

innych języków nie znał; o ile mi się nawet zdaje, szkół nie skończył. 

W literaturze polskiej był o tyle oczytany, że znał wszystko, co tylko 

poezją nazwać można. Romantyk zapalony, bo wtenczas istnieli jeszcze 

klasycy i romantycy, powstawał przeciw wszystkiemu, co tylko miało 

jakie ustawy, jakie reguły14. 

Po zakończeniu nauki w Liceum Warszawskim Seweryn nie po-
dejmował studiów wyższych, prawdopodobnie z powodu zamknię-
cia Uniwersytetu Warszawskiego lub braku środków na utrzymanie15. 
W czasie nauki Filleborna w szkole średniej zmarli bowiem jego rodzice 
(matka 4 czerwca 1829 r.16 i ojciec – 17 maja 1831 r.17) i musiał się wów-
czas borykać już nie tylko z problemami finansowymi, ale i alkoholo-
wymi, do tego stopnia, że łącząc je w jedno, potrafił przepić w szynku 
zakupiony przez siostry nowy surdut. Poinformował je o tym w dość 
nietypowy sposób, wysyłając krótki wierszyk:

Pan Bóg wysoko,

Rodzice głęboko,

Siostry niedaleko:

W surdut mnie obleką18. 

Siostry nie pomagały bratu zbyt długo, szybko bowiem opuściły 
Warszawę i udały się do Kalisza, gdzie założyły w 1845 roku Wyższą 
Pensję Żeńską19. 

14 W. Szymanowski, Literaci warszawscy, [w:] W. Szymanowski, A. Niewiarowski, 
Wspomnienia o Cyganerii warszawskiej, zebrał i oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 
1964, s. 130. 

15 Zob. S. Kawyn, Filleborn Seweryn Grzegorz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 6: Dunin 
Rodryg – Firlej Henryk, Kraków 1948, s. 462. 

16 Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskoka-
tolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów,  
sygn. 72/161/0/–/4, Akt zgonu 358/1829. 

17 Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskoka-
tolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów,  
sygn. 72/161/0/–/6, Akt zgonu 616/1831. 

18 Wiersz ten znaleziono na okładce Poezji Filleborna i zapisany został ręką Zygmunta 
Wolskiego: „wierszyk Filleborna wysłany z szynku po przepiciu świeżo kupionego 
przez siostry ubrania z prośbą o dalszą pomoc (z ustnej tradycji zakomunikowanej 
mi 6 września 1907 przez prof. Adama Szpadkowskiego)”. J.W. Gomulicki, [przy-
pis], [w:] W. Szymanowski, A. Niewiarowski, op. cit., s. 499. S. Filleborn, Poezje, 
Warszawa 1847, [okładka]. 

19 Zob. M. Czapska, Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831–1862, 
Kielce 2002, s. 353. 
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