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Z LISTÓW I WSPOMNIEŃ
o J adwidze O s t r o m ę c k i e j

Złota nitka

W opowiadaniu Elizy Orzeszkowej pod tym tytułem 
dwoje bohaterów, oddalonych od siebie przez warunki 
i konwenans, łączy szczególna, trudna do nazwania 
więź — ani miłość, ani przyjaźń, ale jednocześnie — 
i jakby miłość, i jakby przyjaźń: „Czy rozumiesz to pani 
— mówi Adam Tarnicki do Felicji Olińskiej — że moż
na mieć w sercu jakąś smutną radość, która o szarej go
dzinie, gdy ciszej trochę koło nas i nic do zrobienia nie 
mamy, wije się pomiędzy sekundami tymi jak złota ni
tka?” A Felicja dodaje: „Ta złota nitka błysnęła mi nie 
oczekiwana, nie wzywana nad szarą przędzą moją, błys
nęła wysoko i wysoko pozostanie... Świeci mi z góry 
(...) jak promień słońca, i kiedy jestem juz zmęczona 
i smutna, podnoszę ku niej oczy, lgnę do niej sercem 
i biorę od niej znowu trochę sił i spokoju”1.

Nieprzypadkowo przywołaliśmy ten zapomniany 
tytuł prawie zapomnianej autorki. Są słowa staroświec
kie, niegdyś
kowe, co niespodziewanie trafnie oddają istotę pewnej 
sytuacji — którą trudno nazwać, a która kiedyś zawa
żyła na czyichś losach. Nazwijmy ją językiem wielkiej

pełne znaczeń, dziś zapewne tylko czułost-
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6 Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej

pisarki: „złota nitka”2. Taką „złotą nitką” była dla Jad
wigi Ostromęckiej znajomość z Elizą Orzeszkową.

Znajomość rozpoczęła się od... koszyka pomarań
czy. W jednym z pierwszych listów do Orzeszkowej, 
z I [ I3]  października 1889 roku, Ostromęckaopowia
da pisarce swoje dotychczasowe życie —  tak niezwykłe 
i tak proste, tak zwyczajne i tak inne — życie dziecka 
dorastającego na zesłaniu i młodej, pracującej na swój 
byt kobiety, marzącej o wiedzy i, skrycie, o pracy lite
rackiej. Pierwsza fascynacja zapadła głęboko — bo 
w serce dziecka: „Juz w pierwszych wrażeniach moich 
lat dziecinnych osoba Pani zajmowała zaszczytne miej
sce: posługując się do zabawy rozmaitymi gracikami, 
używałam do takowych m.in. plecionego koszyka, który 
u nas, dzieci, słynął pod nazwą «koszyka Orzeszkowej»; 
miał on swoją legendę: starsze siostry, które kraj nieco 
pamiętały, opowiadały mi, że koszyk ten z pomarańcza
mi dostały od R Orzeszkowej w Grodnie, przed wyjaz
dem na Syberię. Imię Pani związało się w mojej wyo
braźni dziecięcej z owym koszykiem, pełnym jakichś 
cudownych owoców, które w Tomsku chyba tylko na 
obrazkach atlasu botanicznego oglądać mogłam; i za
pewne imieniem tym nazywałam najchętniej jakąś nie
znaną dobrą wróżkę. Z latami koszyk z pomarańczami 
ulotnił się mi z pamięci, i ja poznałam Panią w Jej dzie
łach, z których tak często czerpię siły do pracy; teraz 
Pani przesyła mi najlepsze życzenia i rad swoich nie od
mawia — jestem tak szczęśliwa, że mówić o tym szczę
ściu nie mogę. (...) Naukę skończyłam w gimna
zjum 8—klasowym w Kazaniu; marzeniem moim było 
kształcić się dalej w zakładzie wyższym, ale warunki tak

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej 7

się złożyły, że musiałam tego zamiaru na czas nieokre
ślony zaniechać i oddałam się zawodowi nauczyciel
skiemu. Piętnastoletnia nauczycielka, musiałam sama 
się uczyć, aby zapełnić luki w wykształceniu, których 
coraz to więcej znajdowałam i znajduję; wzięłam się 
do dzieł treści pedagogicznej, przekonywały mnie one
0 ważności przyjętych na się obowiązków, ale pozosta
wiły bez odpowiedzi massę pytań, które rozwiązać usi
łowało się jeszcze w szkole; niełatwe to było zadanie, 
gdyż w gimnazjum nabyłam pewnego nawyknienia do 
pracy, ale dręczących mnie zagadek zrozumieć nie mo
głam (...). Pozostawały więc książki; one były moimi 
nauczycielami, moimi kierownikami. (...) Jestem córką 
Witalisa i Kazimiery Ostromęckich, którzy przed ro
kiem I 863 mieszkali w dobrach p. Kaliksta Orzeszki; 
smutny los rzucił rodziców z trojgiem dzieci, z których 
ja najmłodsza wtedy rok niespełna miałam, do gu- 
b[erni] tomskiej, gdzie spędziliśmy 10 lat na wygna
niu. Matka moja oddawała się pracy nauczycielskiej,
1 po ciężkich trudach i długim cierpieniu zakończyła 
życie na obczyźnie. Nie mogąc zostawać dłużej na Sy
berii po tak strasznej stracie, a nie mając prawa powrotu 
do kraju, ojciec mój zdecydował się wyjechać do Kaza
nia, gdzie obecnie mieszkamy”3.

List ten — następny po niezachowanej listownej 
prośbie Ostromęckiej o zdanie na temat prób literac
kich — rozpoczął długoletnią, trwającą do śmierci 
Orzeszkowej korespondencję młodszej o dwadzieścia 
lat nauczycielki z Kazania z największą wówczas polską 
pisarką. To oczywiście stwarzało dla Ostromęckiej trud 
pokonywania odczuwanego dystansu, który z taktem
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8 Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej

łagodziła sławna respondentka. Orzeszkowa życzliwie 
przyjęła odnowienie dawnej, jeszcze z lat przedpowsta- 
niowych, znajomości z rodzicami Jadwigi; wymiana li
stów wkrótce miała przerodzić się w zażyłość, z cza
sem —  w serdeczną więź. Tymczasem Ostromęcka 
w pełnych uwielbienia i czci listach donosiła o kazań
skim życiu: życiu wypełnionym pracą i... marzeniami
0 literaturze: „Rada Pani spróbować sił na obrazkach 
prozą z życia tutejszego wprawiła mnie w zapał, gdyż sa
ma myśl tę piastuję od dawna — jest ona najgorętszym 
moim marzeniem i zarazem wydaje się być czymś pra
wie nieosiągalnym. Po całodziennej pracy obowiązko
wej (miewam obecnie po 8 godzin lekcji dziennie), 
myśl ożywiona jakimś silniejszym wrażeniem —  łat
wiej się układa w wierszyk ulotny (...)” —  i jednocze
śnie dziękowała pisarce za subtelne „otwarcie oczu” na 
swoje nie dość biegłe umiejętności literackie4.

Być może spróbowała sił w innym zakresie: w I 884 
roku ukazała się w „Świcie” korespondencja z Kazania, 
krytykująca tamtejszą kolonię polską — a polskie ko
biety w szczególności. W kolejnych numerach wydru
kowano dwie polemiki: Romualdy Baudouin de Cour- 
tenay, żony znanego językoznawcy, oraz nieznanej ko
respondentki, skromnie podpisanej J. 0., która pisała: 
„Mamy tu niemało Polek: nauczycielek, telegrafistek, 
szwaczek itd., które większą część dnia spędzają w cięż
kiej pracy, co nie przeszkadza im jednak i w tej azjatyc
kiej stolicy czuć i myśleć po polsku, kochać i intereso
wać się wszystkim, co nasze, czytać polskie dzienniki
1 książki"5 — tak mogła pisać wychowana w patriotycz
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nej atmosferze młoda nauczycielka: być może Jadwiga 
Ostromęcka.

Warto zacytować też odpowiedź Romualdy Bau- 
douin de Courtenay, która prawdopodobnie znała ro
dzinę Ostromęckich; wydaje się, że myślała także o Jad
widze i jej siostrach, pisząc o ówczesnym Kazaniu: „Co 
do mnie, przybywszy do tego grona, czułam się nieraz 
prawdziwie rozrzewniona, widząc się świadkiem po
czciwych usiłowań młodych tych kobiet, odrzuconych 
w kolebce jeszcze od ziemi rodzinnej lub zrodzonych 
w Irkucku, Tomsku etc., do łączenia się ciągłego z dale
ką ziemią obiecaną, do rozumienia jej drgnienia każde
go i prądów wszystkich, do zachowania możliwej czy
stości języka. Toteż biblioteczka polska, bardzo dobrze 
uorganizowana kwitnie. Dzięki panienkom władze zgo
dziły się nareszcie na przedstawienia teatralne domowe 
w języku polskim, dzięki im też zasilają się składki na 
resztki tułaczów, pozbawionych wszelkich środków do 
życia. Panienki te, niezbyt zamozne (takich tam nie ma 
prawie), ukończyły gimnazja, marzą o wykształceniu 
wyższym, dają lekcje, podtrzymują swe rodziny, kupują 
sobie książki i prenumerują czasopisma. W niektórych 
domach stale odbywają się odczyty treści poważnej. 
Słowem, odłam ten daleki boryka się jak może z losem, 
na który jest skazany i wyjątki tylko asymilują się ze 
środkiem otaczającym. Romansów łada jakich nie czy
tają, la priere d’une vierge nie grają (,..)”6.

Ten optymistyczny, choć zapewne wierny obraz nie 
mógł się sprawdzać bez reszty w codziennym życiu „na 
Wschodzie”. Ostromęcka zadziwiająco trzeźwo oce
niała sytuację, pisząc do Orzeszkowej: „Oto wspo
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mnienia z lat dawnych, albo układanie projektów na 
przyszłość, najczęściej dotyczących powrotu do Kraju 
i urządzeniu tam swego życia. Nie mogąc przywyknąć 
duszą do warunków obcych i nie znajdując w nich wy
tchnienia moralnego, mimowolnie tracimy grunt pod 
nogami, dzielimy czas pomiędzy ciężką pracą zarobko
wą a marzeniami świetlanymi; od swojskich warsztatów 
pracy dochodzą nas zaledwie słabe odgłosy, i oto stop
niowo przestajemy zajmować się głęboko i poważnie 
bieżącymi sprawami naszego kraju i tworzymy jakiś 
dziwny, litość budzący jego odłam”7. I dodaje, zwraca
jąc się do uwielbianej adresatki: „Pisać do Najdroższej 
Pani jest to oczyszczać się moralnie, jest to zmywać 
z duszy ową grubą warstwę mułu, jaka nam nieznacznie 
z dnia na dzień narasta, aż ciężarem owym potwornym 
oddech zatamuje (...). Już to praca o zakresie tak 
skromnym, jaką jest moja, nieustannie naprowadza na 
myśli o znikomości tych drobnych wysiłków, tego «czy
nienia w swoim kółku», rodząc straszne «po co?» (...) 
Zbawiają mię w tym razie świecące oczęta i zaciekawio
ne buziaki «moich małych» i dodają otuchy do dal
szej pracy”8.

W roku I 89I Ostromęckapo raz pierwszy spotkała 
Orzeszkową — w wiejskim zaciszu pisarki, Poniemu- 
niu nad Niemnem — i wrażenie tego spotkania po wie
lokroć wracało w wysyłanych jeszcze z Kazania listach: 
„W pamięci mej powstają szeregi drogich obrazów 
z niedawnej rozkosznej przeszłości, a choć często tęsk
nota łzy napędzi do oczu, rada bym dłużej z tymi obra
zami pozostać, bo zawsze wśród tych kwiatów i tych lu
dzi widzę Panią, a wtedy rozumiem, dlaczego, kiedym
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Panią żegnała, zdawało mi się, że w Jej osobie kraj swój 
rodzinny pożegnałam”9.

Jadwiga nie znała wcześniej „kraju swojego rodzin
nego”: opuściła go po niewoli, zanim go poznała; 
nie znała pejzażu ojczyzny, „swojego” pejzażu miejsc 
pierwszych, które kształtują wrażliwość dziecka wobec 
przyszłych miejsc —  już dorosłego człowieka. Na Sy
berii przeżyła śmierć matki —  traumatyczne doświad
czenia musiały we wrażliwej dziewczynie pozostawić, 
mimo miłości ojca i sióstr, niezaspokojone uczucie bra
ku najważniejszej osoby. Dwie najdroższe wartości, 
stracone na zesłaniu — matka i ojczyzna —  znalazły 
„zastępstwo” w postaci, która mogła je uosabiać, wy
pełniając opuszczone miejsce w psychice, czy, jak wów
czas by powiedziano, w duszy Jadwigi. Oczywiście, l i
sty mają swoją poetykę, Ale słowa, które czytamy w li
stach do Orzeszkowej — słowa miłości, czci, tęsknoty 
— nie mogły wypływać jedynie z czułostkowej konwen
cji epoki, pełnej „uściśnień” i „ucałowań paluszków” 
nawet w listach do obcych osób.

W 189З roku Ostromęcka wyjechała na rok do Lon
dynu, jako nauczycielka dzieci w polskiej rodzinie, i na
wet tam, w bibliotece British Museum, „w tym przyby
tku wiedzy, za której światłem tęsknić Pani mnie nau
czyłaś, (...) po raz nie wiem który uczułam dla Niej 
wdzięczność bez granic. Zaznajamiając się stopniowo 
z katalogami znajdujących się tu dzieł, dostałam go
rączki poznawania i wiele muszę nad sobą pracować, 
aby przyprowadzić siebie do pewnej równowagi”1“.

Ostromęckiej udało się ostatecznie opuścić obcy 
i złowrogi „Wschód”, kiedy w kilka lat po wizycie
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w Londynie otrzymała propozycję objęcia posady na
uczycielki dzieci w Swiacku, majątku w Augustow- 
skiem, i był to etap w powrocie do wyśnionego kraju: 
„Udam się tam z radością wielką, płynącą z myśli o pra
cy na swojskim gruncie, co było i jest moim najdroż
szym marzeniem"11, Ale i tam „ciągnie się szare pasmo 
naszego życia i chwilami zdaje mi się, że jedyną jego 
rozmaitość stanowią bóle, cierpienia, niepokoje, wpla
tające się w nie swoimi ostrymi kolcami, Bronię się, jak 
mogę przed tym pesymizmem, umacniając w sobie, że 
jest on spowodowany przebytą influenzą, widokiem 
chorób [chorował wówczas jeden z jej wychowanków] 
i brakiem dni słonecznych (...). Szare dnie opromienia 
mi praca i czytanie"14. I w innym liście dodaje — myśl 
w naszych czasach nienową, a wówczas ledwie przeczu
waną — „w takie dnie sprawdzam, o ile stan duszy 
ludzkiej jest zalezny od ilości promieni słonecznych 
rozgrzewających ciało”13.

Samotna kobieta odnajdywała radość życia w bli
skich osobach i dającej zadowolenie pracy (jakże to od
powiada wizerunkowi kobiety z utworów Orzeszko
wej!), Z Białowieży, dokąd przeniosła się część rodziny, 
mówi o tym pisarce: „Jestem szczęśliwa, nad wszelki 
wyraz szczęśliwa p r a w d z i w i e .  Kochane i kochające 
osoby, co mię otaczają, praca wdzięczna i sympatyczna, 
nadzieja widzenia się z Panią —  wszystko to składa się 
na sumę szczęścia wielką, niemal bajeczną”14.

Niewątpliwie, Ostromęcka kształtowała swoje życie 
według wskazań wyczytanych i usłyszanych od Orze
szkowej —  jak setki innych kobiet jej czasu, znajdu
jących podstawy duchowej egzystencji w głoszonych
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przez pisarkę ideach kobiety wolnej, samodzielnej ma
terialnie, „spełniającej człowiecze i obywatelskie zada
nia”15. Wyczuwając doskonale tętno epoki, jej nowe wy
zwania i potrzeby, Orzeszkowa otworzyła dla kobiet 
furtkę „użyteczności”, nadającej społeczny sens indy
widualnemu istnieniu —  kobiety w rodzinie i, zwła
szcza, kobiety samotnej. W rozpisanej po śmierci pisar
ki, skierowanej do kobiet ankiecie na temat znaczenia 
twórczości Orzeszkowej w ich życiu znajdujemy słowa 
— dziś brzmiące egzaltowanie, a wówczas przecież 
pełne prawdy — o „obowiązku, miłości, poświęceniu 
i zaparciu się", „świętych ślubach iść odtąd samotną 
drogą, pracując dla kraju”, „mocnym postanowieniu 
spełnienia trudu życia bez skargi” —  o „człowieczeń
stwie zamiast anielstwa, pracy zamiast robótek”.

I podobnie, jak jedna z respondentek ankiety, Jadwi
ga Ostromęcka mogła powiedzieć: „Jestem dzieckiem 
jej ducha”16.

Dostrzegała to chyba też sama Orzeszkowa, skoro 
w liście do przyjaciela pisała: „A Jadzia wspaniale wy
gląda, zdrowa, świeża, silna, wesoła, pracą swą cała zaję
ta i w niej zakochana. Patrząc na nią myślę zawsze: to 
jest kobieta —  człowiek, człowiek dzielny! I wstydzę 
się samej siebie...”17

Wielka pisarka „wstydziła się” zapewne swoich twór
czych niemocy i długich tygodni depresji, kiedy bywała 
„bezczynna i bezdennie smutna”, skoro zwierzała się 
swojej młodszej przyjaciółce: „Co do mnie, brzydzę się 
tej zimy sama sobą. Ogarnęło mię takie lenistwo ciała 
i ducha, jakiego nigdy dotąd nie doświadczałam. Zry
wam się do pracy jak lew i upadam jak mucha. Co dzień 
siadam do pisania i zamieniam się nad papierem jak żo
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na Lota w słup niemy i bezmyślny. (...) Jakieś zastyg
nięcie i skamienienie wewnętrzne”18. To, jak wiemy, 
przywilej wielkich artystów; w takich chwilach nie mo
gła znaleźć pociechy w odrzuconym Bogu, którą umiała 
i pragnęła znajdować, nie bez refleksji, Jadwiga: „Zwąt
pienia (...) moje są chwilowe, ale jeżeli czasem wątpię
0 doskonałości sił, rządzących światem, nie znaczy to, 
abym istnienie tych sil odrzucała. Jak Pani pięknie po
wiedziała, posiadamy uczucie nieskończoności, wiekui
stości; brak tego uczucia byłby dla mnie strasznym,
1 dzień, w którym bym go doznała, uważałabym za naj
nieszczęśliwszy w moim życiu —  zdaje mi się nawet, że 
żyć bym już nie potrafiła”19.

W listach Ostromęckiej do Orzeszkowej nie znajdu
jemy zwierzeń o porywach serca, o uczuciu do męż
czyzny — czyżby nie było nikogo takiego w jej życiu, 
czy były to sprawy zbyt bolesne, czy może uwielbienie 
dla pisarki i przyjaciółki sublimowało takie tęsknoty? 
Wydaje się, z lektury listów i pamiętnika, że ich autorka 
przyjęła, czy może narzuciła, wizerunek idealny, jakby 
wzięty z powieści Orzeszkowej — kobiety realizującej 
swoje powołanie w pracy pedagogicznej — i nic nie mo
gło, mimo „zimne igły smutku, co tkwią i tkwią w du
szy”, nim zachwiać.

Orzeszkowa oddawała Jadwidze jej serdeczność — 
uważała ją za jedną ze swoich „pupilek", którymi była, 
już jako uznana pisarka, zawsze otoczona. Prowadząc 
korespondencję z dziesiątkami osób, znajdowała czas 
i chęć na czułe dopytywanie się o zdrowie, drobiazgowe 
opowiadanie o sprawach domowych, przypominanie 
wspólnie spędzanych chwil — czy to w Grodnie, czy 
w Białowieży lub we Florianowie —  zwykłe koleje życia.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej 15

Pisała też, gdy nie było o czym pisać: „Życie tu tak jed
nostajne i martwe, że o niczym nowym donieść Ci nie 
mogę"20. W korespondencji pisarki z Ostromęcką nie 
znajdziemy może intelektualnej wymiany myśli, ale 
na pewno wzajemną troskę i zaufanie, tkliwe uczucia 
i uwagę: „Bardzo pragnę zobaczyć Cię i porozmawiać 
z Tobą długo, od serca. (...) Mam do powierzenia Ci 
pewne duże zmartwienie swoje i poproszę Cię o radę, 
w rozum i w serce Twoje dla mnie wierząc głęboko”21.

Jadwiga często bywała u Orzeszkowej — świadczą
0 tym listy i zapisy w dzienniku pisarki Dnie22, w którym 
kilkanaście razy odnotowuje przyjazdy swojej przyja
ciółki. Często razem spędzały święta Bożego Narodze
nia, również te ostatnie przed śmiercią Orzeszkowej, 
a także wakacje, zwłaszcza w ukochanej przez obie Bia
łowieży, rzadziej spotykały się w Warszawie. Notabe
ne, ulubione miejsca letniego wypoczynku, Białowieżę
1 Florianów, pisarka zawdzięczała znajomości z Ostro
męcką. I chyba wzajemnie im siebie brakowało, skoro 
nie tylko Jadwiga wyznawała: „Tęsknię za Panią jak ni
gdy, i gdyby nie moja trójka hałaśliwa, która mię tu 
trzyma, leciałabym do Niej na skrzydłach tej mojej 
tęsknoty”23, ale i Orzeszkowa: „Serce miałam pełne 
smutku, żegnając Cię tak smutną i o dobrego ojca swe
go niespokojną. Smutnym ono, to serce, było jeszcze 
i dlatego, że tak mało teraz przebywam z Tobą i tak nie
prędko, tak nie wiadomo, kiedy Cię zobaczę"24.

W zachowanych notatkach Ostromęckiej do poga
danki o Elizie Orzeszkowej, pochodzących zapewne 
z lat międzywojennych, znajdujemy nie tylko — nie
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znośnie dziś brzmiący — pean ku czci pisarki, ale i wia- 
rogodne doświadczenie jego autorki.

„Ileż dusz rozgrzewało się i oczyszczało w tym jas
nym i czystym ognisku, od którego bił czar niewysło- 
wiony, jak również od Jej drobnej, a tak dostojnej posta
ci, od Jej niesłychanej prostoty i skromności, będących 
najwymowniejszym wyrazem prawdziwej wielkości, od 
tych oczu głębokich, którymi zda się duszę każdą do 
głębi przejrzeć potrafiła. Każdego, kto wstępował w go
ścinne progi Jej domu, ogarniała wysoka umysłowa 
i artystyczna tego domu kultura. Ona sama, obcując 
z ludźmi, nie zniżała się do nich nigdy, ale jakoś nie
znacznie dla nich samych umiała ich podnieść ku sobie. 
W Jej obecności ludzie czuli się lepsi, zdolniejsi do 
szlachetnych porywów i podniosłych czynów —  tyle 
zachęty było w Jej mądrych, dobrych słowach, tyle sub
telnego odczucia, pobłażliwości i zrozumienia. Jej wy
znawano myśli najskrytsze. (...) Garnęli się do Niej lu
dzie z różnych stron kraju i z obczyzny do Grodna 
przybywający, a każdy odchodził jak od czystej krynicy, 
w której zaczerpnął rzeźwiącego, kryształowo—przej
rzystego napoju (...)25.

Do serc młodych zapadają hasła wielkiej chwili, bu
dzi się w ich duszach kult dla bohaterstwa narodowego. 
Snuje się nić złota przeżyć, nadziei i bólów tej wielkiej 
epoki minionej. Oczy głębokie wielkiej kobiety, w dal 
zapatrzone, zda się widzą bohaterów, ich walki, a mło
dzi z zapartym oddechem przysłuchują się prawdzi
wym niepisanym opowieściom i żałość wielka targa ich 
serca: dlaczego im, urodzonym w niewoli „dzieciom

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej 17

nocy" nie było danym chwil tych szczytnych prze
żywać? (...)

[Orzeszkowa] wzywa kobiety nie tylko do samo
dzielności i uświadomienia potrzeby niezależnego by
tu, ale nade wszystko ukazuje im drogę doskonalenia się 
dusz i charakterów, którego prawo upatruje w miłości 
i obowiązku, wskazuje drogę postępu wewnętrznego, 
duchowego, który wtedy jedynie uważa za doskona- 
ły, gdy się zespala w nim rozum z uczuciem, prowa
dząc jednostkę przez rozwój indywidualny do wielkich 
świątyń ideałów narodowych i ogólno—ludzkich”26.

W 1920 roku Ostromęcka była jedną z założycie
lek Towarzystwa Przyjaciół im. Elizy Orzeszkowej, 
a od I 922 roku działała w zarządzie Towarzystwa im. 
Elizy Orzeszkowej (pod zmienioną nazwą). W war
szawskim mieszkaniu przy ul. Słupeckiej, które zaj
mowała przed 1939 rokiem, miała ulubiony kącik z foto
grafią Elizy Orzeszkowej w otoczeniu zawsze świe
żych kwiatów27.

Na zakończenie snucia owej „złotej nitki” jeszcze je
den cytat z listu Orzeszkowej do Jadwigi —  może naj
ważniejszy, choć i ten trzeba odczytywać przez pryzmat 
konwencji epoki: „Najważniejszym zaś faktem, o któ
rym chcę Ci napisać, jest to, że Cię zawsze kocham go
rąco i z całego serca, że też żałuję zawsze, że tak daleko
od siebie żyjemy
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Zawód pedagogiczny

W roku 1902 Ostromęcka rozpoczęła nowy etap w swoim 
życiu: zamieszkała w Warszawie jako nauczycielka na 
pensji Antoniny Walickiej. Pozostanie tam do przej
ścia na emeryturę w 193 5 roku. Niewiele wiemy o tym 
okresie, oprócz tego, co sama napisała w pamiętni
ku. Ale szczęśliwie, wychowanki późniejszego gim
nazjum Walickiej opublikowały w 1992 roku, cyto
wane wcześniej, wspomnienia o swojej szkole —  we 
wspomnieniach tych przetrwała postać Jadwigi Ostro- 
męckiej.

Osobny rozdział poświęciła swojej nauczycielce 
Natalia Belkowska—Drąc. Jest to najważniejsze, choć 
w ograniczonym zakresie, źródło wiadomości o Ostro- 
męckiej z okresu międzywojennego: „Miałam to szczę
ście, że wychowawczynią mojej klasy była pani Jadwiga 
Ostromęcka od roku 1928 do 1934, tj. do samej klasy 
maturalnej, której wychowawstwem zajmowała się już 
zwykle sama Pani Przełożona.

Jadwiga Ostromęcka była postacią nieprzeciętną, 
wybitną, wyróżniającą się cechami charakteru i osobo
wości, nawet na tle tak dobranego zespołu pedagogicz
nego, jaki był w gimnazjum A. Walickiej.

Żywo stoi mi przed oczami Jej kochana postać jakby 
ze starego portretu. Średniego wzrostu, zawsze w czar
nej lub popielatej długiej sukni, w czarnych sznurowa
nych bucikach na niskich obcasach. Energiczne ruchy 
pomimo już starszego wieku. Czerstwa różowa twarz, 
białe upięte włosy i dobre niebieskie oczy. Czasem po

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Z listów i wspomnień o Jadwidze Ostromęckiej 19

ważna, ale i często pokazująca w uśmiechu swóje piękne 
białe zęby.

Była to świetlana postać: ideał kobiety—pedagoga, 
Polki. Mądry psycholog, umiała trafić do młodzieży, 
uczyła nas jak żyć, jak dbać o zdrowie. Doradzała 
np. jak czyścić zęby, co robić przy bólu głowy, jak leczyć 
katar (oddychając na zmianę to jedną, to drugą dziurką 
przy otwartym oknie). Dbała też bardzo o młode du
sze, rozwijając w nas najpiękniejsze cechy charakte
ru: patriotyzm, szlachetność, sprawiedliwość, prawdo
mówność, pracowitość i odpowiedzialność.

Tutaj chciałam przytoczyć kilka przykładów: kiedyś 
na klasówce dwie siedzące obok siebie uczennice zrobi
ły ten sam błąd. Pani Ostromęcka zapytała, czy jed
na od drugiej nie ściągała. Ponieważ odpowiedziały 
przecząco, pani Jadwiga oświadczyła, że im wierzy, co 
utwierdziło nas wszystkie w przekonaniu, że trzeba 
mieć do ludzi zaufanie. Kiedyś znów którejś uczennicy 
zginął zwykły drewniany ołówek. Niby drobiazg, a jed
nak p. Ostromęcka nie mogła się z tym pogodzić i jako 
wychowawczyni zebrała uczennice. Nie w celu przesłu
chania, ale aby przy tej okazji porozmawiać z nami
0 uczciwości. (...) Innym razem radziła nam, jak dobie
rać lekturę, bo na czytanie złych książek szkoda czasu.

(...) Wychowawczyni nasza jeździła zawsze z nami 
na wszystkie wycieczki, do Wilanowa, Czerska, Wilna
1 inne, pokazując piękno naszego kraju i przypominając 
naszą historię. (...) Z Elizą Orzeszkową łączyła Jadwigę 
Ostromęcką serdeczna przyjaźń, mimo różnicy wieku, 
ponieważ pani Jadwiga była raczej uczennicą i pupilką 
Orzeszkowej, która ją bardzo ceniła (...).
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Jadwiga Ostromęcka miała umysł racjonalistyczny, 
po I 905 r. uczestniczyła w pracach Towarzystwa Kul
tury Polskiej, była pod urokiem Aleksandra Święto
chowskiego, miała opinię osoby «zacnej, inteligentnej, 
wielkiej patriotki». Władze oświatowe okresu między
wojennego zwróciły uwagę na wyróżniającą się nauczy
cielkę i powołały ją do Komitetu Oceny Książek dla 
Młodzieży,

Zawód pedagogiczny, który sobie wybrała, i praca 
pedagogiczna pochłaniały ją całkowicie. Najpierw była 
nauczycielką prywatną, a następnie przeszła do szkol
nictwa ucząc historii starożytnej i arytmetyki.

My, wszystkie wychowanki Pani Ostromęckiej, zdaje
my sobie sprawę, że chociaż podwaliny cnót, które repre
zentowała, wyniosłyśmy z domu naszych rodziców, to 
jednak Pani Ostromęcka własnym przykładem utrwaliła 
je w nas i za to należy się jej głęboka nasza wdzięczność 
i serdeczna pamięć"29.

Inna uczennica dodawała kolejne szczegóły: „Opie
kunką internatu była Jadwiga Ostromęcka, która po
nadto uczyła nas arytmetyki i algebry. Miała siwe wło
sy, różową cerę, bardzo niebieskie oczy, śliczne białe 
zęby i ujmujący uśmiech. Bywała surowa i poważna, 
ale jednocześnie wyrozumiała, kochająca młodzież. (...) 
Orzeszkowa wywarła wielki wpływ na kształtowanie 
charakteru i poglądów społecznych młodej panien
ki. Pani Jadwiga poświęciła się pracy pedagogicz
nej, cieszyła się wielkim autorytetem wśród uczennic 
i nauczycieli ”50.

Jedna z uczennic nazywa Ostromęcką socjalistką, ale 
na tle przesiąkniętej duchem Narodowej Demokracji
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szkoły Antoniny Walickiej oznaczało to raczej zbliże
nie do postępowej inteligencji warszawskiej i tradycji 
Świętochowskiego.

Wiemy, że podczas jubileuszu 25— lecia gimnazjum 
Jadwiga Ostromęcka przemawiała jako jedna z pierw
szych, z „barwnym opisem dziejów szkoły"51.

W 1922 roku wydała w Warszawie, wspólnie z Marią 
Gorzechowską, Katalog podstawowy książek dla Bibliotek Po
wszechnych.

Pracy nauczycielskiej poświęciła się także starsza 
siostra Jadwigi, Maria, która uczyła w gimnazjum żeń
skim Julii Statkowskiej, mieszczącym się przy ul. No
wogrodzkiej 58.

Przed wojną rozmawiała z Ostromęcką Gabriela 
Pauszer—Klonowska, która zbierała materiały do bio
grafii Florentego Orzeszki, młodszego brata męża pi
sarki, o czym wspominała po latach: „Poznałam Jadwigę 
Ostromęcką w Warszawie, w latach międzywojennych, 
w domu Jadwigi Holenderskiej. Jaka szkoda, że nie py
tałam jej wtedy o Tomsk i Florentego! Musiała przecież 
dobrze znać całą jego rodzinę”32. Jaka szkoda, że pisarka 
nie wypytała wówczas Jadwigi o nią samą i jej rodzinę...

Jadwiga Ostromęcka zmarła prawdopodobnie po 
wyjściu z Warszawy po powstaniu, w grudniu 1944 
lub w styczniu 1945 roku33.

# *  *

Pamiętnik, obejmujący prawie pół wieku, powstał 
zapewne na początku lat czterdziestych XX stulecia34. 
Jest to kolejny —  z nielicznych —  pamiętnik dziecka
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zesłańca po powstaniu styczniowym55 i, jednocześnie, 
kolejny nauczycielki z drugiej połowy XIX stulecia56. 
Pamiętnik wielowątkowy —  pod względem geograficz
nym sięga od Tomska na Syberii przez Kazań, Li
twę, Warszawę, aż po Londyn; chronologicznie —  od 
wypadków poprzedzających powstanie 1 86 3 do śmierci 
Orzeszkowej w 1910 roku (podróż autorki do Szwecji 
w roku 19 11 jest jedynie zaznaczona), wybiegając też 
do czasu I wojny światowej i Polski niepodległej. Ost- 
romęcka zamieszcza relacje z różnych, odległych od 
siebie środowisk; zesłańców syberyjskich, kolonii pol
skiej w Kazaniu, kręgu znajomych Orzeszkowej, działa
czy oświatowych Warszawy z początku zeszłego wieku. 
Przekazuje czytelnikom opis „świadka uczestniczące
go" — zarazem zdystansowanego i zaangażowanego. 
Dawniejsze wspomnienia uzupełnia o przekaz ojca 
i starszych sióstr, w dalszych partiach korzysta z doku
mentów epoki i, zapewne, z kopii listów —  na pewno 
z listów do Orzeszkowej, w pamiętniku znajdujemy bo
wiem wiernie przeniesione myśli i całe zwroty — nada
je to pamiętnikowi walor autentyczności i zgodności 
z czasem, który opisuje: i minionych zdarzeń, i osobi
stego komentarza. Pamiętnik jest w zasadzie spójny 
stylistycznie i konstrukcyjnie; może niektóre partie są 
nadmiernie rozbudowane, co wynika ze szczególnej 
uwagi Autorki dla bardziej frapujących ją osób i zda
rzeń, ale też przynoszą więcej tak pożądanych informa
cji. Wobec niewielu relacji kobiet z drugiej połowy 
XIX wieku i bogactwa zróżnicowanego materiału jest 
zarówno ciekawy, jak i pożyteczny, a osoba jego Autorki 
na pewno zasługuje na przypomnienie —  na co już
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zwrócił uwagę biograf i wydawca listów Orzeszkowej, 
Edmund Jankowski57.

Słowa podziękowania kieruję do Pań Magdaleny 
Micińskiej i Iwony Wiśniewskiej, których rady i po
moc przyczyniły się do przygotowania pamiętnika do 
druku.

# # #

1 E. Orzeszkowa, Pisma zebrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I— 
—1 8 , t. 3, Z różnych sfer, Warszawa 1949, s. 157, 17 1-
2 Również w korespondencji prywatnej Orzeszkowa używała tego 
określenia, np. w liście do J. Szoberówny, pisząc: „Żadna nitecz
ka złota pomiędzy nami nie ‘prysnęła , ani z Twojej, ani z mojej wi
ny" (E. Orzeszkowa, Listy zebrane, oprać. E. Jankowski, t. 5, Wroc
ław 1961, s. 293).
5 Listy J. Ostromęckiej do E. Orzeszkowej, Archiwum Elizy Orze
szkowej, Instytut Badań Literackich PAN, sygn. 394. Zachowały się 
34 listy w czystopisach i 46 w brulionach, z lat 1889—1905.
4 Tamże, list z 10 grudnia 1899, z Kazania.
5 „Świt" I 884 nr 2 5.
6 Tamże, nr ZZ.Lapriere d’unevierge (Modlitwa dziewicy) to niesły
chanie popularny w drugiej połowie XIX wieku utwór na fortepian 
Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej ( 1834— IS 6 1 ), zaczynający się 
od słów: „O Boże, daj męża...”
' Archiwum E. Orzeszkowej, list z 8 czerwca l8 9 ć .
8 Tamże, list z 20 lutego 1896 , z Kazania.
9 Tamże, list z l8  grudnia 1891.
10 Tamże, list z 2 stycznia 1894, z Londynu.
11 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, rkps sygn. 2629, list 
z 6 grudnia 1897 , ze Swiacka. W  Bibliotece przechowuje się sześć 
listów Ostromęckiej, z 1899 roku.
12 Tamże, list z 9/21 lutego 1899 .
13 Tamże, list z 6 czerwca 1899, ze Świacka.
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14 Tamże, list z 3/15 listopada 1899-
15 E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, Lwów 1873, s. 225. Ze 
szczególną uwagą i troską pisze o powołaniu kobiet—nauczycielek, 
co wówczas zwykle wiązało się z samotnością w życiu osobistym.
16 Ich spowiedź Wyniki ankiety dla uczczenia Orzeszkowej, Warszawa 
[I 9 I I  ] • W wypowiedziach kobiet z początku zeszłego wieku prze
wija się też owa tytułowa „złota nitka": „wrażenie [po przeczyta- 
n iuMarii} pozostało niezatarte i, jak złota niteczka, przewinęło się 
przez moje życie" czy „miłość do ludzi wszelkich wyznań i warstw 
społecznych to nić złota, która połączyła serce Orzeszkowej z ser
cem jej rodaków silniej od wszelkich postulatów rewindykacji i do
magań rzucanych przez nią społeczeństwu”.
17 List doT. Bochwica z 9 [22] grudnia 1908, [w:] E. Orzeszko
wa, Listy, t. 5, s. 76 .
18 List z 5 [ 1 7 ] lutego 1899 , [w:] Listy, t. 7, s. 158 .
19 Archiwum E. Orzeszkowej, list z 19 października 1894. z Kazania.
20 List z 22 września [5 października] 1902, z Grodna, [w:] 
E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 7, Wrocław—Warszawa 1971, s. 177; 
E. Jankowski zamieścił tam 89 listów Orzeszkowej do Ostro- 
męckiej.
21 List Orzeszkowej z 4 grudnia 1908, z Grodna, [w:] tamże, 
s. 199-200.
22 E. Orzeszkowa, Dnie, oprać. I. Wiśniewska, Warszawa 2001.
23 Archiwum E. Orzeszkowej, list z 2 lutego 1900, z Białowieży.
24 List z II  maja 1904, z Grodna, [w:] Listy, t. 7, s. 186.
25 Fragment ten znajdujemy też w  Pamiętniku.
26 Archiwum E. Orzeszkowej, notatki różne Jadwigi Ostromęc- 
kiej, sygn. 452 —  oprócz szkicu o Orzeszkowej przede wszyst
kim bruliony prac o treści pedagogicznej, m.in. na temat książek 
polecanych dla dzieci i młodzieży.
27 Nasya szkoła przy ulicy Kruczej, Warszawa 1992, s. 30.
28 List z 9 marca 1906, z Grodna, [w:] Listy, t. 7, s. 192.
29 Nasya szkoła,,,, s. 28—30.
30 Tamże, s. 5 6.
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31 „Bluszcz” 1928 nr 47-
32 G. Pauszer—Klonowska, Zwykłe sprawy niezwykłych łudzi, Lublin 
I 967 , s. 42.
33 Nasya szkoła..., s. 30 . Niestety, nie udało się odnaleźć poświad
czających to dokumentów.
34 Rękopis pamiętnika Jadwigi Ostromęckiej, wraz z odręcznym 
odpisem dokonanym przez siostrzenicę, Irenę Skórską, przecho
wuje się w Bibliotece Narodowej, akc. 10247— 10243 ) kk. 1624 -

I 87 .
35 Por. Na nieznane losy między Ołońcem a Jadryniem. Dwa pamiętniki 
•rycslama po powstaniu styczniowym, oprać. A. Brus, Warszawa 1999 ; 
częściowo też M. Bohowityn—Kozieradzka, Dziennik małej patriotki 
1 860— l 86y ,  red. M. Świderska, Tarnów [b. d. wyd.].
30 Por. E. Tabeńska, Z doli i niewoli. Wspomnienia wygnanki, Kraków 
1 897; G. Malinowska, Pamiętnik kresowej nauczycielki zlat 1 <Sjj— 1 92 1 , 
Bydgoszcz 1995.
37 W liście do siostrzenicy Jadwigi Ostromęckiej, Ireny Skór- 
skiej, z 14  listopada 1971.
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2. Portret Jadwigi Ostromęckiej
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P a m ię t n ik  z  l a t  1 8 6 2 - 1 9 1 1

i
Ze strzępów wspomnień i przeżyć własnych, a także 
opartych na opowiadaniach rodziców i starszych sióstr 
moich, pragnę zestawić skromny pamiętnik, który jako 
pamiątkę wnukom moim przekazuję. We wstępie myślą 
i sercem, pełnym gorącej wdzięczności za promienne 
dzieciństwo, zwracam się do Rodziców moich, któ
rzy w najtrudniejszych chwilach swego życia potrafili 
stworzyć jasną, ciepłą atmosferę rodzinną dla swych 
czterech córek: Marii, Gabrieli, Jadwigi i Kazimiery, 
urodzonej na wygnaniu syberyjskim1. Metryka urodze
nia mojej najmłodszej siostry zawiera najszczytniejszą 
legitymację moich Rodziców, wpisaną na rozkaz władz 
syberyjskich, streszczającą się wymownie w trzech sło
wach: „córka przestępców politycznych”2.

Rodziny zarówno ojca, jak i matki mojej na Litwie 
zamieszkałe przybyły tam prawdopodobnie w czasach 
zamierzchłych z Polski, jak ongi Jan i Cecylia Bohatyro- 
wiczowie. Mówi o Bohatyrowiczach Eliza Orzeszkowa 
w powieści swej Nad Niemnem, jak „do pierwotnego kra
ju przybyli, przynosząc zdobycze wyższej kultury, jak 
przy tym nacierpieli się nieraz głodu, chłodu, strachu 
i zasępu, w ostrej męce przemyślnością swoją i krwawą 
pracą duży kawał lasu wyplenili, zboża nasieli i inszych
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28 Pamiętnik z lat 1862—1911

różnych roślin nasadzili, nie mieszkali w kurnych cha
tach, ale dom sobie zbudowali widny i czysty”. Mówi 
dalej autorka, jak Zygmunt August polując w puszczy, 
na osiedlu Jana i Cecylii się znalazł, nadał im nazwisko 
Bohatyrowiczów i nakazał pieczętować się klejnotem 
„Pomian”, który jest zubrzą głową na złotym polu osa
dzoną, „jako że pierwszy z tego rodu pokonał żubra 
i z odwiecznego jego siedliska uczynił wdzięczne i obfi
tością ciekące pole”3. Wiele rodzin polskich osiadłych na 
Litwie, między innymi rodzina Ostromęckich, jest her
bu „Pomian”. Miła to pamiątka, szczególnie dla ludzi, 
co się pilnie rozczytują w herbarzach, ale o wiele wy
mowniejszą pamiątką jest dla mnie zestawienie w na
zwisku naszym wyrazów „ostra męka”, która niechyb
nie towarzyszyła przy ciężkiej pracy przybyłym na Li
twę osadnikom. Nie zamierzam też badać rozgałęzień 
drzewa genealogicznego naszej rodziny, aby dociec jej 
łączności z Janem Ostromęckim, dowódcą artylerii 
polskiej za panowania Zygmunta III, mam natomiast 
w pamięci powiedzenie pewnej czcigodnej staruszki: 
„Dla mnie nazwisko Ostromęcki to synonim uczci
wości

Ojciec mój Witalis, urodzony w ziemi grodzieńskiej 
w powjiecie] kobryńskim (matka z domu Bieniecka), 
pochodził z rodziny ziemiańskiej4. Kształcił się w gim
nazjum w Swisłoczy5, które kończy, wynosząc ze szkoły 
doskonałą znajomość łaciny i zainteresowanie nauką. 
Nie mogąc jednak kontynuować nauki w wyższym za
kładzie, stara się uzupełnić swą wiedzę w drodze samo
kształcenia; szczególnie interesuje się historią, rozczy
tując się w dziełach Bandtkiego6.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat I862—I9 II  29

Jak większość synów ziemiańskich odbywa prakty
kę rolniczą, co mu pozwoli objąć z czasem w rozle
głych dobrach marszałka szlachty grodzieńskiej Kalik- 
sta Orzeszki7 posadę głównego plenipotenta8. Ojciec 
miał jednego brata rodzonego, Szymona, i braci stry
jecznych: Aleksandra, Ignacego, Franciszka, nauczycie
la matematyki w Pińsku, który w г. 18 6 3 wraz z ucznia
mi poszedł do Powstania i został zesłany do ciężkich 
robót na Syberię, skąd wrócił do Warszawy w г. 187О9.

Matka moja, Kazimiera z Łopacińskich, pochodziła 
z rodziny polskiej osiadłej na Żmudzi w pow. rosień- 
skim. Najmłodsza w rodzinie, miała czterech braci: 
Aleksandra, zamieszkałego w Rydze, znanego tam ze 
swej działalności społecznej w Kole Polskim, Jana, 
Maurycego i Ludwika, który za udział w powstaniu wę
gierskim został zesłany na Syberię do m [iasta] Tobol
ska, gdzie przez kilka lat przebywał10. Miała braci cio
tecznych Mikszewiczów, właścicieli majątku Giedy- 
minajcie11. Jeden z nich, Julian Mikszewicz, doktór fi
lozofii, autor kilku poważnych dzieł naukowych, był 
profesorem ekonomii politycznej i statystyki na uni
wersytecie w Dorpacie, a po г. 186 3 na uniwersytecie 
w Kazaniu12.

Matka nasza wcześnie straciła rodziców. Kształciła 
się w Mitawie w zakładzie, jak na owe czasy dobrze po
stawionym pod względem naukowym” . Z tego zakładu 
wyniosła gruntowną znajomość obcych języków, który
mi władała jak swym rodowitym. Po ukończeniu pensji 
przebywa w maj. Kielmy (pow. rosieński)14 u ciotki 
swej z Mikszewiczów I voto hr. Platerowej, II voto Gru- 
żewskiej. Dom Grużewskich cechuje wysokiej próby 
patriotyzm, nieprzeciętna kultura duchowa i staropol
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30 Pamiętnik z lat 1862—1911

ska gościnność mieszkańców. Julian Gruzewski emi
grował do Szwajcarii, gdzie trudnił się zegarmistrzo- 
stwem15. Do dziś dnia przechowujemy cenny repetier 
jego roboty16. Brat Juliana, dziedzic Kielm17, jak mówi
0 nim drTripplin, autor Dziennika podróży po Litwie i Żmu
dni, „używał wysokiego szacunku u współobywateli, 
którzy go już raz na godność marszałka szlachty wynie
śli”. W tymże Dzienniku podróży dr Trippłin poświę
ca wzmiankę kuzynce hr[abiny] Plater Grużewskiej, 
„nadzwyczaj uksztalconej i miłej Kazimierze Łopaciń- 
skiej”18.

Ślub rodziców odbył się w Kielmach, skąd nowożeń
cy udali się do Grodzieńszczyzny. W pow. kobryńskim 
znajdowały się majątki marszałka szlachty Kaliksta 
Orzeszki: Zakoziel, Bielin nad Kanałem Królewskim
1 inne z rezydencją w Zakozielu19. Tam też przebywał 
ojciec mój jako główny plenipotent, a jednocześnie 
gospodarował w dzierżawionym przez siebie majątku 
Droboty, skonfiskowanym za udział ojca w Powstaniu 
Styczniowym. Liczne najbliższe sąsiedztwo stanowią 
rodziny: Trauguttów w maj. Ostrów, trzy mile od Ko- 
brynia położonym, Pawłowskich (rodzice Elizy Orzesz
kowej) w maj. Milkowszczyzna, Rusieckich w maj. 
Hrudkowicze, Hofmeistrów w maj. Szostaków, Bogur- 
skich, braci Orzeszków, Andrzejkowiczów w maj. Hor- 
ki, Jagminów w maj. Korsuń [Korsuny?], Żuków w maj. 
Popowszczyzna, Feliksowej Ostromęckiej w maj. Ostrów
ki, Onichimowskich i inne. Jest to ośrodek, z którego 
wyjdą „Oni" Elizy Orzeszkowej z Gloria victis10, by pod 
wodzą Romualda Traugutta wziąć czynny udział w ru
chu powstańczym 18 6 3 roku21. A więc Jan Zuk22 bierze 
żywy udział w naradach organizacyjnych, w Gloria victis
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występuje jako Władysław. Bracia Piotr i Florenty Orze- 
szkowie: Piotr, właściciel maj. Ludwinów, mąż Elizy 
Orzeszkowej zesłany po Powstaniu do Permu25; Floren
ty Orzeszko zesłany na Syberię do m[iasta] Tomska, 
gdzie jako znany lekarz przez kilka dziesiątków lat pra
cował i tamże umarł24. W Gloria victis występuje jako 
student Florenty. Kalikst Andrzejkowicz zesłany na Sy
berię do m [iasta] Tomska, skąd wrócił do kraju w latach 
70—tych i był jeszcze przez szereg lat administratorem 
dóbr Wilanowskich25. Feliks Jagmin zmarł na tyfus 
w drodze na Syberię26, W Gloria victis występuje pod 
własnym nazwiskiem. Antoni Rusiecki (mój chrzestny 
ojciec), syn właściciela maj. Hrudkowicze, zesłany na 
Syberię, gdzie zginął śmiercią tragiczną, popełniając 
samobójstwo w I 876 r.27 W Gloria victis występuje jako 
Artur Roniecki. Gustaw Radowicki zesłany do katorgi 
na Syberię28. W Gloria victis występuje pod własnym na
zwiskiem. Apolinary [!] Fłofmeister, naczelnik woje
wództwa brzesko-litewskiego w Powstaniu Stycznio
wym, powtórnie zesłany na Syberię. Po raz pierwszy 
był tam zesłany za propagandę patriotyczną Związku 
Demokratycznego29 i za próby powstańcze w r. I 846. 
Były student uniwersytetu berlińskiego, uważany był za 
osobistość górującą, pamiętną z uwłaszczenia wło
ścian, jakiego dokonał w swym majątku przed г. 1 86 3 * 
On to, gdy na kibitce wyjeżdżał z Wilna, wyrzucił czap
kę w górę, wołając: „Jeszcze Polska nie zginęła!” Apoli
nary Fłofmeister i jego żona [Heloiza] z Kurcjuszów 
byli chrzestnymi rodzicami mojej najstarszej siostry50.

Bogurski Adolf zginął w Powstaniu, skłuty pikami 
kozackimi. Antoni Bogurski zesłany na Syberię do ka
torgi51. Julian Matusewicz z synem Piotrem zesłani do
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m[iasta] Tomska32. Ojciec mój, zesłany na Syberię do 
m [iasta] Tomska, jako dalszy etap wygnania ma Kazań, 
gdzie umiera w r. 1904.

Romuald Traugutt, w Gloria victis Naczelnik, obej
muje dowództwo nad oddziałem, złożonym przeważ
nie z mieszkańców pow. kobryńskiego, poza ziemiana
mi z ludzi różnych zawodów, doskonałych strzelców. 
Oddział ten nosił nazwę „kobryńskiego” lub, jak go 
wtedy nazywano, „partii” Traugutta; nie należał do naj
liczniejszych, był wszakże dobrze zorganizowany i od
znaczał się niezwykłą karnością. „Karność, ład, dyscy
plina wojskowa nader ostra, którą Traugutt swą sta
nowczością wprowadzić umiał, wyróżniały ten oddział 
od innych”, jak mówi M[arian] Dubiecki w książce 
swej Romuald Traugutt. „Pozostawał on zawsze jakby ma
cierzą oddziałków znad Muchawca, Piny, Jasiołdy; inne 
podlegały mu niekiedy, wspierały go czasem, on wciąż 
zachowywał swą samodzielność i szczęście mu przy 
tym sprzyjało"33.

Traugutt bywał częstym gościem w domu moich ro
dziców, starannie ukrywany przed czujnym okiem tro
piących go Moskali. Pewnego razu, kiedy w domu na
szym przebywał, zjawił się oficer z oddziałem w celu 
dokonania rewizji. Nie było czasu do stracenia. Należa
ło szybko zorientować się w sytuacji. Owóż matka moja 
jako „ciężko chora" znalazła się niebawem w łóżku, przy 
którym czuwał troskliwy „lekarz domowy”. Tymczasem 
odbywała się dokładna rewizja w całym domu, poczyna
jąc od piwnicy aż do strychu. Wreszcie oficer znalazł się 
u drzwi sypialni. Ojciec objaśnił, że tam leży chora pani 
domu, badana przez lekarza. Oficerowie rosyjscy lubili 
niekiedy zabawić się w dżentelmenów. Prawdopodob
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nie stojący u drzwi sypialni oficer należał do tej katego
rii, gdyż przeprosił i z całą kurtuazją cofnął się od pro
gu. Naczelnik i tym razem szczęśliwie uszedł rąk swych 
tropicieli.

W ruchu powstańczym Kobryńszczyzny żywy udział 
brały kobiety. Pełniły służbę samarytańską przy ran
nych, przechowywały powstańców, dowoziły do partii 
żywność, broń, odzież. Znane z tej pracy ofiarnej: Bo- 
gurska, matka Adolfa i Antoniego, zesłana do Makarje- 
wa gub. niżegorodzkiej, udała się na wygnanie z córką 
Teofilą34. Fełiksowa Ostromęcka z maj. Ostrówki, Sabi
na z Ossuchowskich Ostromęcka, skazana na wygnanie 
syberyjskie35, Onichimowska36 i cały legion współczu
jących z ruchem powstańczym niewiast, których ojco
wie, bracia, synowie o wolną Polskę krwawą toczyli 
walkę37.

II
Lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia w Polsce to lata 
górnych nadziei, szlachetnych uniesień, bohaterskich 
zmagań z wrogiem. Te lata mają początkowo swój pod
niosły wyraz w manifestacjach, które poprzedziły ruch 
powstańczy i od г. 1 8 61 rozbrzmiewały po całym kraju, 
zapowiadając zbliżającą się burzę dziejową. Zamiar 
pchnięcia Litwy na drogę manifestacyjną, jak mówi Bo
lesław Limanowski w swej Historii ruchu narodowego od 
1 8 6 1  — 1 8 6 4 1 :, zrodził się w Paryżu pomiędzy dość licz
nie zgromadzoną młodzieżą z litewskich prowincji38. 
Młodzież ta zjechała do Wilna, a wszedłszy w stosunki
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z naj czynniej szą miejscową, wybrała spośród siebie ko
mitet, mający na celu zarządzenie manifestacji, która 
odbyła się 8 maja 1861 r. w katedralnym kościele 
św. Stanisława, gdzie odśpiewano pieśń Bożę, coś Polskę, 
Hasło wydane z Wilna poruszyło wszystkie litewskie 
miasta i miasteczka. Manifestacje religijno-patriotycz
ne, pomimo prześladowania rządowego i oziębłej po
stawy wyższego duchowieństwa, pociągnęły się nie
ustannym szeregiem. Dotarły i na Kobryńszczyznę. 
W tych właśnie czasach w Drobotach spodziewano się 
przyjścia na świat potomka. Wobec burzliwych nastro
jów wróżono chłopca, którego miano chrzcić na sza
blach. Wbrew wróżbom przyszła na świat dziewczyna, 
która dziś jeszcze, zapisując jako staruszka te kartki, 
nie może odżałować, że los nie pozwolił jej świadomie 
przeżyć Wielkiej Chwili i wziąć udziału w ofiarnej pra
cy ówczesnych kobiet.

W tym samym czasie, kiedy po całej Litwie roz
brzmiewały manifestacje, „Oni” zbierali się na tajne na
rady, w których ojciec mój brał żywy udział. Jednocze
śnie zajęty był przygotowaniem zaopatrywania dla par
tii, częstymi wyjazdami do Warszawy, związanymi ze 
sprawą zbliżającego się Powstania, a po jego wybuchu 
utrzymywał stały kontakt z partią Traugutta, jakkol
wiek sam orężnie nie walczył. U władz miejscowych nie 
był przychylnie notowany i w lecie 1 8 6 3 r. został are
sztowany i osadzony w Grodnie w więzieniu, w którym 
przebywał rok cały wraz z Piotrem Orzeszką39, mężem 
Elizy Orzeszkowej i innymi powiernikami40. Rodziców 
moich łączyły z panią Elizą przyjazne stosunki sąsiedz
kie, które zacieśniły się jeszcze bardziej po uwięzieniu
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jej męża i mojego ojca. Pani Eliza zamieszkała w owym 
czasie w Grodnie w naszej rodzinie. Razem z matką 
moją przeżywa ciężkie chwile smutków i niepokoju. 
Razem odwiedzają swych więźniów. Po roku śledztwa 
i badań wydano wyroki: Piotra Orzeszkę zesłano do 
Permu, mego ojca do Syberii Zachodniej do m[ias- 
ta] Tomska. Matka postanowiła dzielić z ojcem wygna
nie. Nie wolno jednak było odbyć razem tej podróży, 
gdyż ojca wysłano etapem z partią. Daleka podróż, któ
rej znaczna część odbywała się końmi po kraju niemal 
pierwotnym, z trojgiem dzieci, z których najstarsza có
reczka miała 7 lat, a najmłodsza 2 lata, byłaby zbyt 
uciążliwa, gdyby nie przywiązanie do siostry zacnego 
wuja Ludwika Łopacińskiego. Znał już ten szlak drogi, 
którą odbył w swoim czasie za udział w kampanii wę
gierskiej, postanowił opieką swą otoczyć nas aż do 
miejsca wyznaczonego na wygnanie syberyjskie, a z nie
zrównaną pogodą ducha dodawać otuchy.

Przejęta losem naszej rodziny i żywo współczująca 
z przeżyciami naszej matki pani Orzeszkowa do końca 
naszego pobytu w Grodnie przebywa z nami. Na daleką 
drogę obdarza nas, dzieci, łakociami. Przez długi czas 
w Tomsku wśród naszych zabawek i gracików figuro
wał „koszyk Orzeszkowej", napełniony w swoim czasie 
pomarańczami i przyniesiony nam na pożegnanie. Do
piero na Syberii w Tobolsku spotkaliśmy się z ojcem, 
który tam z partią przybył. Dzięki życzliwości guber
natora Tobolska Despot—Zenowicza, Polaka, pozwolo
no ojcu połączyć się z rodziną i razem dalszą podróż 
odbywać. Dla Despot—Zenowicza ojciec zachował na 
zawsze żywą wdzięczność i szacunek za jego ludzkie
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ustosunkowanie się do wygnańców z Polski41. Zacny ten 
człowiek z prawdziwie ojcowską pieczołowitością sta
rał się ulżyć doli zesłańców. Ojciec mi opowiadał, że 
w Tobolsku było pozwolone zesłańcom wybierać miej
sce pobytu na wygnaniu. Jakiś biedak, nie mający poję
cia o syberyjskim „raju”, wymienił jakieś miasteczko na 
dalekiej północy. Na to Zenowicz rubasznie, ale z oj
cowską troskliwością powiedział: „zmarzniesz tam, 
durniu” i podał mu nazwę miejscowości o łagodniej
szym klimacie.

Przed nami długa droga parowcem po rzece Obi. 
Tym samym parowcem podąża na wygnanie p. Elżbieta 
Tabeńska, pełna cnót chrześcijańskich i poświęcenia 
nauczycielka z Wileńszczyzny. Zawiązuje się znajo
mość, która z czasem utrwali się w serdeczną i długo
trwałą przyjaźń. Rodzice zapraszają p. Elżbietę do swej 
kajuty i już razem podążają na miejsce wygnania, gdzie 
rodzinie naszej było sądzone przez 10 lat przebywać. 
Elżbieta Tabeńska w swym pamiętniku, wydanym pod 
tytułem Z doli i niewoli, poświęca serdeczne wspomnie
nie naszej rodzinie42.

Po długiej podróży parowcem znaleźliśmy się w Tom- 
sku45. Tomsk, jedno z większych miast Syberii Zachod
niej, liczył wówczas 20 tysięcy mieszkańców44. Położo
ne między wzgórzami nad rzeką Tomią, dopływem Obi, 
i Uszajką, dopływem Tomi. Dno i brzegi tych rzek usia
ne kamieniami, wśród których znajdowałyśmy wymyte 
z Gór Ałtajskich odłamki górskiego kryształu, amety
stów, topazów, agatów. Z tych okazów z czasem starsze 
siostry utworzyły ładną kolekcję minerałów syberyj
skich. Mróz, dochodzący niekiedy do 45°R45, nieraz już
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w październiku ścina rzeki lodem od razu. Gruba tafla 
lodowa, zupełnie przezroczysta, pozwala dojrzeć prze
pływające pod nią ryby i wyłaniające się między ka
mieniami wodorosty. Jak szybko stają rzeki w zimie, 
tak również niemal w jednej chwili na wiosnę (w kwiet
niu) lód z hukiem pęka. Uwięziona pod lodem woda 
z gwałtowną siłą występuje z brzegów, zalewając ol
brzymie przestrzenie dookoła. Pamiętam, jak łodzią 
pływano po naszym podwórzu i jak również łodzią od
wożono siostry do szkoły, o parę kilometrów oddalonej 
od domu, w którym mieszkaliśmy.

Wzgórza, które wznoszą się dookoła miasta, pokry
te lasami cedrowymi, na wiosnę i w lecie zdobne w całe 
kobierce anemonów i innych pięknych okazów bogatej 
flory syberyjskiej. Szyszki cedrowe to przedmiot han
dlu dla smacznych orzeszków, które odgrywają przodu
jącą rolę na przyjęciach w domach mieszczańskich. M i
sa orzechów na stole. Dookoła goście, łuskający je 
w sposób niezwykle szybki, iście wiewiórczy. Żadnych 
rozmów. Nie ma na nie czasu. Posiedzenia takie nazy
wano sibirskij raęgowor (pogawędka syberyjska). Drugi 
przysmak dostarczany przez drzewa cedrowe to żywica, 
którą przeżuwają sybiracy, przyjemna w smaku i, jak 
twierdzono, doskonale konserwująca zęby.

Wśród ludności Tomska przodujące miejsce zajmo
wało kupiectwo i właściciele kopalni złota (3ołotopro- 
тузфптЩ, Ci ostatni, nieraz zbogaceni jak w bajce 
znalezionym w dużej ilości na ich terenie złotem, mi
lionerzy, zapalający sturublówkami cygara, wznoszą pa
łace o wschodnim przepychu, otoczone wspaniałymi 
ogrodami. Prawdopodobnie ci czasowi niekiedy milio-
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nerzy, którzy w latach niepomyślnych poszukiwań zło
ta staczali się na dno nędzy, nadali jednej z ulic nazwę 
Milionnej,

Siady wyższej kultury pozostawili tu dekabryści z 
czasów Mikołaja I4t>, a także i Polacy zesłani na Sybir po 
łatach I 83 I, I 846 i 1848 . Wśród zesłańców znaczna 
ilość byli to ludzie z wyższym wykształceniem, o wyso
kiej kulturze zarówno duchowej, jak i towarzyskiej. 
Pracowali tu często jako nauczyciele i wpływy ich w ob
cowaniu z miejscową ludnością promieniowały, wno
sząc ogładę towarzyską i rozszerzając horyzonty my
ślowe uczniów. Niektóre rodziny kupieckie, jak Tołka- 
czowych, Tripolitowych, Jefimowych i wiele innych, 
których członkowie byli uczniami zesłańców—Polaków 
i niekiedy zupełnie poprawnie mówili po polsku, z wiel
ką życzliwością ustosunkowały się do nowo przybyłych 
po r. I 863 zesłańców. Duży odsetek mieszkańców sta
nowili zsyłani tu w różnych czasach sekciarze: mołoka- 
nie, kirżacy47 i inni, Czerkiesi zesłani z Kaukazu za jego 
obronę przed najazdem moskiewskim, a także Chiń
czycy, utrzymujący w Tomsku dom handlowy i prowa
dzący na dużą skalę handel herbatą. Z bogatego i wystaw
nego życia znane były rodziny żydowskie, w pierwszym 
rzędzie Chatimskich (prawdopodobnie Chocimskich) 
i Chajnowiczów, zbogacone, jak opowiadano, na prze
mycaniu złota. Jeden z Chatimskich miał wpaść na po
mysł przewożenia ukrytego złota w zamrożonych jesio
trach. Zdarzyło się jednak, że taki transport jesiotrów 
zrewidowano i wykryto ich złote wnętrzności, które 
skonfiskowano, a pomysłowego „handlowca” osadzono 
w więzieniu.
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Na ulicach mało ruchliwych spotykało się dziwne ty-
РУ
Oto objeżdża miasto starzec nazwiskiem Terlecki48, 
siedzi na teledze, poganiając chudą szkapę. Jest bez 
czapki i zimą, i latem, z rozwianym włosem, obłąkany
mi oczami, wydaje groźne okrzyki. Straszna starucha, 
wyglądająca jak góra łachmanów, otoczona gromadą 
psów, dźwiga wory pełne rupieci. To niejaka Domna 
Karpowna. Jak chcą jedni, są to wykolejeńcy, którzy nie 
wytrzymali okropności katorgi i popadli w obłęd, inni 
twierdzą, że są to dworacy carscy, odbywający dobro
wolną pokutę za przewiny młodości. Większość jednak 
widzi w nich ludzi przybierających z rozmysłem pozory 
głuptaków, aby w pokorze chrześcijańskiej uprawiać 
cnoty, ukrywając je przed okiem ludzkim. Są to tak 
zwani w Rosji jurodiwyje. Domna Karpowna była czczo
na szczególnie w domach kupieckich jako błogosławio
na i jasnowidząca. Do domu kupca Zyrina, gdzie umar
ła, odbywała się przez kilka dni procesja czcicieli Dom- 
ny Karpowny, spodziewających się cudówprzyjej zwło
kach. W przechadzkach zamiejskich, odbywanych czę
sto po tzw. trakcie irkuckim, widzimy mały domek, 
szczelnie zamknięty, pełen tajemniczości, skwapliwie 
odnawiany przed przyjazdem wielkich książąt, synów 
Aleksandra II, Włodzimierza i Aleksego49, którzy swe 
pierwsze w mieście kroki kierowali do małego domku. 
Szeptano, że w domku tym mieszkał i umarł Aleksan
der I, rzekomo zmarły w Taganrogu50. Miał tu przybrać 
nazwisko Fiodora Kuźmicza i pod wpływem nastrojów 
mistycznych rozpamiętywać popełnione w życiu prze
winy i pełnić cnoty chrześcijańskie.

, którym my, dzieci, przyglądamy się z przerażeniem.
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Strachem przejmują nas, dzieci, dzikie krzyki rozle
gające się latem w każdą niedzielę na całe miasto z jed
nego ze wzgórz. To odgłosy odbywającej się tam „zaba
wy”. Tak zwany kułac t̂iyj boj (walka na pięści) ściąga tam 
tłumy publiczności, przyglądającej się zaciętym, prawie 
zawsze krwawym zapasom, które bardzo często kończą 
się śmiercią któregoś z zapaśników. Natomiast z za
ciekawieniem przyglądamy się przez okno w ostatki 
(rosyjska maslenica) nieskończonemu korowodowi su
nących ulicą ogromnych sań, wyściełanych barwnym 
dywanem. Sanie te pełne są poprzebieranych w przeróż
ne kostiumy masek, które ze śpiewem i muzyką na har
moniach przez cały dzień objeżdżają miasto, a kiedy 
zmierzch zapadnie, wpadają do domów, organizując 
tam na poczekaniu taneczną zabawę i domagając się po
częstunku. Spokojni mieszkańcy niechętnie udziela
ją gościny rozbawionym, dobrze podchmielonym ma
skom, wśród których grasowały niekiedy bandy zło
dziejskie.

III
Po latach 1 8 31, 1 846, 1 848, w latach 60—tych po raz 
czwarty51 zesłani Polacy zaludnili miasta, miastecz
ka, wsie i miejsca ciężkich robót na Syberii. W Tom- 
sku znajdują się rodziny, których nazwiska mam w pa
mięci i sercu za ich niezwykle serdeczny do nas, dzie
ci, stosunek. Przebywają tam poza naszą rodziną 
Bułhakowie52, Prószyńscy53 z dziećmi: Konradem, 
Maksymilianem i córką Zenoną, Wiktoria i Ludwik 
Pieńkowscy54, Ogonowscy55, Witkiewiczowie z synami
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Janem, Stanisławem, córkami M arią, Eugenią i dok
torową Matusewiczową56, doktorostwo Skawińscy z cór
kami Marią i Teodozją57, Nikolayowie z gromadką drob
nych dzieci58, doktorostwo Orzeszkowie z synkami 
Władysławem i Bronisławem, urodzonymi na wygna
niu, chrześniakami mojej matki, Staniewiczowie59, Ko- 
ściukiewiczowie, Wanagowie, Domańscy90, Kowalewska 
z córką Sabiną91, Mocarscy92, doktorostwo Brodowscy95, 
z później przybyłych Mizgierowie64 i wiele innych ro
dzin, z którymi naszą rodzinę mniej ścisłe łączyły sto
sunki, Duża też była liczba wygnańców bądź nieżo
natych, bądź posiadających swe rodziny w Kra
ju. Pamiętam dużo nazwisk tych samotników: Twar
dowski65, Andrzejkowicz", Korzeniowski97, Rychlewicz98, 
Szołomycki", Sławiński70, bracia Moszczyńscy71, Jan 
i Konstanty Kiełczewscy72, Mikutowicz75, Swidziński74, 
Szylling75, [Franciszek?] Rapcewicz, Pożaryski76, Smolak77, 
Chmielewski78, dla jakiegoś urzędu, który piastował 
w Kraju, zwany prezydentem, syn jego Konrad, dok
tór medycyny, Erazm Kozłowski79, Tukałło80, Micha
łowski81 —  nauczyciel muzyki, Mrajski [Andrzej 
Mrawski?] — przyrodnik, Rychliński82, Zapolski, Ma- 
tusewicz z synem Piotrem, G iedroyć83, dr Ćwirko84, 
dr Wysocki8s, Olszewski86, Orzelski87, Waga88, Suli- 
strowski89, pani Żeromska90 z synem Mieczysławem. 
O poszczególnych osobach, przebywających na wygna
niu w Tomsku i o ich późniejszych znanych mi losach, 
pragnę dorzucić słów parę. Wybitną rodziną, wysoce 
powszechnie szanowaną byli pp. Bułhakowie. Tomasz 
Bułhak z żoną Teresą z Wierzbickich, gorliwy patriota, 
zesłany po raz pierwszy za sprawę Konarskiego na Sy
berię, gdzie przebywa 20 lat. Wraca do Kraju, bierze
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udział w ruchu powstańczym 1 8 6 3 r., ponownie zesła
ny do Tomska, skąd po kilku latach znowu wraca do 
Kraju. Domek Bułhaków w Tomsku był ostoją dla sąsia
dów współwygnańców. Pamiętam tę śliczną parę siwiu
teńkich staruszków. Przyjeżdżali do nas często w od
wiedźmy. Towarzyszył im zawsze żołnierz, który stale 
w ich domu przebywał, dozorując „niebezpiecznego re
cydywistę”.

Bliskie, serdeczne stosunki łączą naszą rodzinę z An
tonim i Pelagią z Sołtanów Prószyńskimi. R Prószyński 
utrzymuje przez parę lat zakład fotograficzny i daje 
lekcje muzyki. Ich córka Zenia zamieszkuje u nas91 i ra
zem z mymi starszymi siostrami pobiera naukę w kom
plecie zorganizowanym przez naszych rodziców, któ
rzy nie chcieli na razie oddawać dzieci do gimnazjum 
rosyjskiego. Na niedzielę Zenia zazwyczaj odjeżdżała 
do domu, dokąd najczęściej podążała nasza gromadka 
na wspólną zabawę. R Prószyński udzielał siostrom 
moim lekcji muzyki. Zenia, uzdolniona w tym kierun
ku, po powrocie do Kraju ukończyła Konserwatorium 
Muzyczne w Warszawie.

Czuję miłe ciepło w sercu, kiedy przypominam so
bie, jak pewnego razu matka nasza z p. Prószyńską 
przechadzały się objęte po pokoju i p. Prószyńska mó
wiła: „Jesteśmy jak dwie siostry". Istotnie, były siostra
mi nie tylko we wspólnej niedoli, ale i we wspólnych 
ideałach, które rodzinom naszym przyświecały. Starszy 
syn Prószyńskich, Konrad92, wraz ze Stanisławem W it
kiewiczem opuścili Tomsk przed zwolnieniem ich 
rodziców i podążyli do Kraju za głosem powołania, 
po naukę. Konrad jako „Promyk” i redaktor „Gazety 
Świątecznej” przez dziesiątki lat oddaje się z zapałem
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pracy oświatowej, a Stanisław Witkiewicz zasłynie jako 
malarz i pisarz, W 190 3 r., spędzając lato w Zakopa
nem, oglądałam w miejscowym kościele obraz jego 
pędzla, wyobrażający św. Jana Chrzciciela, z ascetyczną 
twarzą samego malarza95, a jego Ostatnie słowa, Testament, 
Na przełęczy, Dziwny człowiek, Chrześcijaństwo i katechizm za
liczam do najmilszych książek mojej biblioteczki, do 
których zawsze chętnie powracam94.

Z Konradem Prószyńskim spotkałam się w г. 1891 
w Warszawie, gdzie zatrzymałam się po drodze do Grod
na, dokąd jechałam na jubileusz 25—lecia pracy Elizy 
Orzeszkowej z adresem od Polek zamieszkałych w Ka
zaniu95. R Konrad, pomny dobrych stosunków syberyj
skich, zrobił z siebie ofiarę, poświęcając mi niemal cały 
dzień, zazwyczaj wytężonej pracy oddany. Był to rok, 
w którym obchodzono stulecie Konstytucji 3 Maja, to
też przede wszystkim podążyliśmy do Ogrodu Bota
nicznego, aby przejść koło pamiątkowej kapliczki. Nie 
wolno jednak było zatrzymywać się w tym miejs
cu, strzeżonym przez policjanta96. R Wołowska—Praż- 
mowska za rzucenie przed kapliczką bukiecika fiołków 
pojechała na parę lat do Archangielska. Wrażenia swe 
z tego pobytu utrwaliła w dwóch ładnych powieściach: 
Na wyraj i Z wyraju, o  których El [iza] Orzeszkowa od
zywała się z dużym uznaniem97. Odwiedziłam podczas 
mojej bytności w Warszawie ojca Konrada Prószyńskie
go. Staruszek, mimo utraty wzroku, zachował pogodę 
ducha i z rozrzewnieniem wspominał czasy syberyjskie, 
kiedy ciężkie warunki bytu, smutne przeżycia i oddale
nie od Kraju zespalały ludzi niejako w jedną rodzinę.
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Z młodszym bratem Konrada, Maksymilianem, 
z którym w Tomsku uczyłam się razem u mego ojca 
i układałam plany wspaniałych zabaw, nie spotkałam się 
osobiście w dalszym życiu. Natomiast w naszych mło
dzieńczych latach, kiedy Maks był studentem Politech
niki Ryskiej, odnowiliśmy naszą znajomość listownie; 
korespondowaliśmy ze sobą przez parę lat, rozstrzyga
jąc z zapałem kwestie społeczne, narodowe, filozoficz
ne. Towarzysz moich lat dziecinnych ożenił się w Rydze 
z Niemką. Marzył o synu, który w dziejach naszych 
miał odegrać rolę drugiego Kościuszki, został ojcem 
czterech córek i umarł względnie młodo, nie osiągając 
pięćdziesiątego roku życia. Z Żenią Prószyńską, towa
rzyszką nauk moich starszych sióstr, utrzymywałam 
korespondencję, a w г. 1891 odwiedziłam ją, przeby
wającą na letnisku w Lubelszczyźnie koło Rejowca 
z półroczną córeczką Zofią. Łączyły nas dawne bliskie 
stosunki, wspomnienia z lat dziecinnych, a także przy
wiązanie, jakie Zenia zachowała na zawsze do naszej ro
dziny i do naszej Matki w szczególności. Zabawiłam 
parę dni u niej na nie kończących się rozmowach i po
wróciłam do Warszawy, gdzie niezrównanym moim ci
cerone był mąż Żeni, Dyonizy Bek98, który pobłażliwie 
traktował rozrzewnienie ogarniające mnie na widok pa
miątek historycznych miasta, a także zbieranie przeze 
mnie na pamiątkę kamyczków na wybrzeżu wiślanym.

O p. Malwinie Ogonowskiej czytałam w pismach 
w latach 80—tych, że przebywała, jeśli się nie mylę, 
w Bolonii, jako lektorka jęz[yka] polskiego przy miej
scowym uniwersytecie99.
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Rodzina Witkiewiczów po Powstaniu rozproszyła 
się, gdyż parę córek i synów pozostawało w Kraju. Pani 
Witkiewiczowa trzymała do chrztu najmłodszą moją 
siostrę w pierwszej parze z prof. matematyki p. Czygi- 
rem100, a p. Witkiewicz z p. Czygirową w drugiej parze. 
R Czygirową z domu Ontlack, z pochodzenia Angielka, 
inteligentna i wykształcona, przyswoiła sobie w należy
tym stopniu język polski i do sprawy polskiej ustosun
kowała się bardzo życzliwie. Staś Witkiewicz, jako ży
wy, wesoły chłopak upamiętnił mi się z czasów, kiedy 
przychodził do nas przez szereg wieczorów i wykłejał 
prześliczną szopkę, przysłaną nam przez jedną z ciotek. 
Był tam piękny obraz, w głębi odpowiednio oświetlony, 
wyobrażający Świętą Rodzinę, chór aniołów, widoki Be- 
tlejemu, pastuszków. Przy tej robocie, której przy
glądałyśmy się z zaciekawieniem, Staś używał nas do 
pomocy do podawania kleju, pędzli, poszczególnych 
części szopki, co nas wprawiało w zachwyt i dumę, 
a kiedy wieczorem odchodził do domu, nie omieszkał 
na pożegnanie zapukać laską w okno naszego partero
wego mieszkania, „dla postrachu”, jak mówił. Pewnego 
razu zbyt energicznie dotknął szyby i stłukł ją. Wczes
nym rankiem przybiegł ze szklarzem, aby swą psotę na
prawić.

Marynia Witkiewiczówna przychodziła do nas przez 
pewien czas codziennie, dawała lekcje robót moim star
szym siostrom, a jednocześnie czytała im powiastki 
francuskie. Witkiewiczowie opuścili Syberię, tak jak 
i Prószyńscy, na parę lat przed naszą rodziną. Witkie
wicz ojciec nie dojechał do Kraju, zmarł w powrotnej 
drodze z Syberii. Pani Witkiewiczowa korespondowała
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z matką naszą, utrzymując nawiązane na wygnaniu sto
sunki i obdarzała nas paczkami wyśmienitych przetwo
rów owocowych. Szopka wyklejona przez Stanisława, 
starannie przechowywana, w dzień wilii ustawiana na 
specjalnie na ten ceł przeznaczonym stoliku, zastępo
wała nam choinkę, którą nasza matka uważała za zwy
czaj niemiecki i nigdy w domu naszym choinki nie 
urządzała101.

Twardowski, spokrewniony z rektorem Uniwersyte
tu Wileńskiego102, zmarł w trzecim roku wygnania. Był 
to pierwszy zmarły, którego ujrzałam. Byłam w jego 
mieszkaniu z moją matką, która przyszła odwiedzić 
ciało zaprzyjaźnionego z naszym domem, wysoce pow
szechnie cenionego człowieka. Uderzyła mnie bladość 
twarzy i rąk oraz nieruchomość całej postaci, spoczy
wającej na czarnym tapczanie. Posuwałam się za matką 
na palcach, myślałam bowiem, że p. Twardowski śpi. 
Niebawem dowiedziałam się, że nie żyje, że umarł i że 
go już nigdy nie zobaczę, gdyż zostanie pochowany. 
W mojej czteroletniej głowie nie mieściło się pojęcie 
śmierci. Stałam przed czymś tajemniczym, nieznanym, 
co napawało mnie nie tyle lękiem, ile jakimś dziwnym 
niepokojem, który po raz pierwszy zagościł w sercu 
dziecka. W owych czasach, bardzo oddalonych od Stule
cia dzieckaI05, nie było we zwyczaju oszczędzanie wrażli
wości dzieci. Uważano, że dzieci należy wcześnie oswa
jać ze smutnymi zjawiskami życia. Toteż z matką od
wiedzamy Polaków więźniów, których nie brakło i na 
Syberii, jak o tym dalej wspomnę, bierzemy udział 
w odwiedzaniu zwłok zmarłych, w pogrzebach, odwie
dzamy rodziny biedaków, zaznajamiając się z niekłama
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ną nędzą. Hartowano dzieci moralnie. Było to dobre 
pod pewnym względem, nie rozwijano w dzieciach ego
izmu, zwracając ich uwagę na cudze bóle i smutki.

Szołomycki, prof. matematyki, po powrocie do Kra
ju poznał w Grodnie p. Brygidę Siemaszkównę104, sio
strę późniejszej długoletniej sekretarki i przyjaciółki 
Elizy Orzeszkowej. Młodzi podobali się sobie wzajem
nie, ale do małżeństwa nie doszło, gdyż Szołomycki, 
najlepszy Polak, był unitą, a zatem w oczach rządu wy
znania prawosławnego. Wyjście za mąż za unitę po
ciągało za sobą konieczność wychowania potomstwa 
w duchu obcego, a jednocześnie wrogiego wyznania. 
Przeżyli oboje tragedię skłaniających się ku sobie, ko
chających serc, zachowując w pamięci tę smutną dobę 
swej młodości. R Brygidę poznałam w Grodnie jako 
starszą kobietę. Zwracała się często myślą do wybrane
go ongi przez siebie wygnańca, którego jednak los nie 
pozwolił jej uszczęśliwić.

Pożaryski i Smolak, dwaj przyjaciele, założyli w Tom- 
sku sklep spożywczy, jak go nazywano, sklepik polski. 
Szczycił się ów sklepik dwoma szyldami, które namalo
wał Stanisław Witkiewicz, a które nas, dzieci, wprawiały 
w zachwyt. Na jednym figurował Chińczyk, siedzący na 
pakach herbaty, na drugim Turek we wzorzystym Zawo
ju na głowie, palący fajkę o długim cybuchu. Po powro
cie do Kraju Pożaryski ożenił się ze Smolakówną, sio
strą swego przyjaciela. Poznałam ją w Zakopanem 
w 1903 r. już jako wdowę. Przebywała tam z córką, któ
ra po ukończeniu fakultetu medycznego wyszła za mąż 
za doktora psychiatrę i razem pracowali w lecznicy dla 
umysłowo chorych w Tworkach. Syn zaś po ukończę-
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niu wyższych studiów został profesorem Politechniki 
w Warszawie. W dnie naszych imienin, a także na 
Gwiazdkę, kochani sklepikarze obdarzali nas słody
czami z polskiej ławoc^i10- w postaci puszek z landryn
kami i ogromnymi pudłami, napełnionymi niezwykle 
smacznymi, jak się nam wówczas zdawało, marmo
ladkami.

Dr Florenty Orzeszko, rodzony brat męża El[izy] 
Orzeszkowej, z żoną z Milkiewiczów, z którą wziął ślub 
w drodze na wygnanie. Po przybyciu do Tomska Orze- 
szkowie przez kilka miesięcy mieszkają w naszym do
mu. Dr Florenty wkrótce daje się poznać jako dobry, su
mienny lekarz, co znakomicie wpłynęło na rozszerzenie 
i utrwalenie jego praktyki doktorskiej. Zona doktora, 
uzdolniona pianistka, daje lekcje muzyki i bierze udział 
w organizowanych na cele dobroczynne koncertach. 
Umarła przy urodzeniu synka Bronisława106, Matka 
nasza zaopiekowuje się sierotami, zabierając je wraz 
z mamką na parę miesięcy do naszego domu. Drugą zo
nę i drugą dla dzieci matkę znalazł dr Florenty w córce 
doktora Pocołujewskiego [ !] , pięknej Łucji, która po
mimo młodego wieku (nie wiem, czy miała ukończo
nych łat 20) potrafiła godnie sprostać przyjętym na 
siebie obowiązkom. Troskliwie opiekowała się siero
tami, przy tym oddana wychowaniu gromadki włas
nych dzieci, nie zaniedbywała stosunków towarzyskich. 
Dom Orzeszków nie przestał być ośrodkiem skupia
jącym rzuconych przez los do Tomska Polaków. Pani 
Łucja, już jako staruszka, ale zawsze jeszcze piękna, 
przybyła po przewrocie bolszewickim już do wolnej 
Polski, gdzie została udekorowana Krzyżem Zasługi za 
pomoc i opiekę okazywaną rodakom na obczyźnie.
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Jakkolwiek bliskie stosunki, jakie łączyły rodziców 
z El[izą] Orzeszkową w Kraju, rozluźniają się dzię
ki przymusowej rozłące naszych rodzin i oddaleniu 
ich w przestrzeni i w czasie, to jednak w domu naszym 
w Tomsku często się słyszy o El[izie] Orzeszko
wej. Rodzice wspominają Panią Elizę jako entuzjastkę 
i wielką patriotkę, gorąco biorącą do serca sprawę naro
dową i obdarzoną przy tym żywym umysłem i zdradza
jącą już w młodym wieku zdolności literackie, które 
pod wpływem wstrząsających przeżyć w dobie Powsta
nia Styczniowego zaczęły się bujnie rozwijać. Słyszy
my o niej już jako o powieściopisarce, gdyż właśnie 
w pierwszych latach naszego wygnania drukuje swe 
pierwsze utwory1“7. Matka nasza jest pod urokiem no
wych haseł, jakie Orzeszkowa głosi o stanowisku kobie
ty w społeczeństwie, o wychowaniu dziewcząt, o ko
nieczności przygotowania ich do życia samodzielnego, 
co wyraźnie zaznacza się w kierunku, jaki matka nasza 
nadaje wychowaniu swoich dzieci108.

IV
Miejscem, gdzie wygnańcy spotykają się najczęściej, był 
kościół katolicki, ładnie położony na jednym ze wzgórz 
otaczających miasto109. Nieduży ten kościółek posiadał 
piękny obraz Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciąt
kiem pędzla Lampiego110. Jaką drogą tam się znalazł, 
nie wiem, wiem jedynie, że tak pięknej, prawdziwie 
świętej twarzy, o nieziemskim, a jednocześnie ogarnia
jącym modlących się przed obrazem ludzi pełnym mi
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łości spojrzeniem, nie spotkałam nigdy. Zwiedzając 
w swoim czasie galerię drezdeńską i podziwiając Ma
donny Rafaela111 i Holbeina112, pomimo woli wspo
mnieniem cofnęłam się do lat dziecinnych, wywołując 
w pamięci wzrokowej niebiańskie oblicze Matki Boskiej 
z obrazu Lampiego, niezapomniane dla swego prawdzi
wie cudownego wyrazu, którego u słynnych Madonn 
wielkich mistrzów dopatrzyć się nie mogłam. Kościół 
zespala liczny zastęp zesłanych na wygnanie księży. Ży
wo stoją mi w pamięci księża: Mackiewicz1” , którego 
płomienne kazania zagrzewały na Litwie parafian do 
ruchu powstańczego; Zacharewicz114 i Gromadzki115, 
proboszczowie kościoła tomskiego; ksiądz Józef Syl
wester Dawidowicz, rodem ze Żmudzi, prefekt Semi
narium Duchownego, aresztowany i wywieziony na Sy
berię w r. I866IIĆ. Przyjaciołom swym, którzy nama
wiali go, aby próbował się ocalić, odpowiadał: „Jest rze
czą najmniejszej wagi przez Żmudź czy przez Syberię 
dojść do nieba ’. W Tomsku opiekował się dziećmi wy
gnańców, załozył dla nich ochronkę, gdzie w pracy nad 
dziećmi dopomagała mu Elżbieta Tabeńska. Doniesio
no władzom, że odradzał pewnej katoliczce iść za pra
wosławnego, kazano zamknąć ochronkę, a księdza za 
karę przeniesiono do Kaińska117. Księdza tego, oddane
go sprawom Kościoła katolickiego i wytężonej pracy 
społecznej, jego biograf nazwał „Sybirskim Misjona
rzem”. W komplecie zorganizowanym w naszym domu 
dla nauki moich sióstr i Żeni Prószyńskiej ks. Dawido
wicz wykładał religię. Po jego wyjeździe do Kaińska za
stąpił go nie mniej czczony i kochany ks. Walery Gro
madzki. W dalszym ciągu notuję nazwiska księży wy
gnańców: ks. ks. Skibniewski118, Owsiany119, Gierto-
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wicz120 (chrzcił moją najmłodszą siostrę), Skorupski121, 
Szarkowski1” , Olechnowicz123, Darżyński124. Ten ostat
ni posiadał warsztat tokarski, artystycznie na nim wyra
biał z drzewa i z kości prześliczne drobiazgi, które wol
no nam było oglądać. Koziełł—PoklewskiI2S, znany na 
Syberii przemysłowiec, ofiarował księżom kawał grun
tu z pięknym lasem cedrowym. Znana była ta posiad
łość pod nazwą „Zaimki Księżowskiej”. Nie widziałam 
nigdzie potem takich ilości borowików, po które 
odbywały się na jesieni wycieczki. Na wycieczkę do 
Zaimki126 Księżowskiej jechało się powozem rodzin
nym, poza tym jechał z nami wóz. Każdy z uczestników 
wycieczki miał koszyk, który szybko się napełniał. Za
wartość koszyków zsypywano do wozu i dopiero z na
pełnionym wspaniałymi borowikami wozem wracało się 
do miasta. Tych grzybów po zamarynowaniu i ususze
niu starczało na całą zimę.

Poza wygnańcami osiedlonymi w Tomsku spotykało 
się w mieście dużo przyjezdnych, w latach 60—tych po
dążających na wygnanie, a w latach 70—tych powraca
jących z wygnania na mocy manifestów cesarskich od 
czasu do czasu ogłaszanych. Znaczna ilość przyjezd
nych zatrzymywała się w naszym domu, gdzie ocze
kiwał pokój gościnny i serdeczne przyjęcie. Z jadą
cych z Zachodu na Wschód pamiętam rodzinę Szum- 
kowskich127, dr. Pawłowskiego128, pannę Cyrynę129, któ
ra przyjechała do Tomska, wyczekując przybycia ojca 
swego, odbywającego drogę etapami. Panna Cyryna co
dziennie wychodziła z nami, dziećmi, wyglądając przy
bywających partii. Stawaliśmy na rogu ulicy, którą za
zwyczaj partie przechodziły. Już z daleka słychać było
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ciężki, miarowy, pełen grozy brzęk kajdanów, okuwa
jących nogi zbliżających się wygnańców. Panna Cyryna 
przez kilka dni oczami pełnymi łez wyglądała ukocha
nego ojca, wreszcie spotkała go. Przez jakiś czas zamie
szkali u nas, po czym udali się w dalszą podróż do miej
sca dla p. Cyryny przeznaczonego.

Z osób powracających z wygnania, a zamieszku
jących nasz pokój gościnny w oczekiwaniu parowca, 
który dopiero w lecie kursować zaczynał, mam w pamię
ci p. Szankowskiego130, Antoniego Bogurskiego, Ceza
rego i Honoratę Dobrowolskich131, doktorostwo Ga
łeckich z synkiem Tadziem, p. Morzycką z córkami Ró- 
zią, późniejszą Mieczysławową Brzezińską, i Faustyn- 
ką, znanymi w swoim czasie działaczkami na polu 
oświatowym i autorkami popularnych książek dla mło
dzieży132, Przez pewien czas bawi u nas p. Apolinaro- 
wa Hofmeistrowa133, która jechała w odwiedziny 
do męża, pozostającego we wschodniej części Syberii 
w m[ieście] Usolu. Pani Hofmeistrowej towarzyszyły 
panny Domaradzkie134 i Podgórskie13S. Szczególną na
szą sympatią cieszyła się Punia Domaradzka, jako po
mysłowa organizatorka przedstawień teatralnych, na 
które składały na poczekaniu obmyślane komedyjki, 
a nawet dramat z wykradzionym przez Cygankę chłop
czykiem. Ulubiona „sztuczka”, mająca największe po
wodzenie u publiczności, posiadała treść zaczerpniętą 
z życia dzieci wygnańców i kończyła się wyjazdem z Sy
berii do Kraju. Przyglądając się nie kończącemu się ru
chowi zsyłanych rodaków przez czas mego wczesnego 
dzieciństwa, byłam przekonana, że każdy Polak musi 
koniecznie znaleźć się na Syberii.
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Przez kilka miesięcy gościli w naszym domu Francu
zi, uczestnicy Powstania Styczniowego. Było ich czte
rech; pamiętam doskonale ich nazwiska, nie jestem tyl
ko pewna poprawnej tych nazwisk pisowni: Pagesse, 
Mortier, Argan, Pradon156, Pagesse uczył mnie kaligra
fii, wypisując w zeszycie pięknym pismem: „Dieu est 
grand et bon"157. Wielokrotnie wypisywałam tę głęboką 
sentencję bardzo niewprawną ręką, nie rokującą na 
przyszłość pięknego charakteru pisma. Pradon wyuczył 
mnie piosenki:

Arlequm tient sa boutiqu[e] sur les march[e] du palais 
II enseigne sa musique ä tous ses petits valets:
A monsieur Po, m—eur Li, m—eur Chi, m—eur Nel. 
Monsieur P o 1 i c h i n e P38.

Najstarszemu wiekiem z tych życzliwych sprawie 
polskiej cudzoziemców musiałam nieraz dokuczyć swą 
żywością i gadatliwością, gdyż mawiał zniecierpliwio
ny: „C’est un petit diable, avec le temps ce sera un grand 
diable”139.

Przed wygnańcami, którzy znaleźli się na gruncie sy
beryjskim pozbawieni mienia, stanęła przede wszyst
kim kwestia zdobycia środków do życia. Jęli się prze
różnych prac. Niektórzy otrzymywali zasiłki pieniężne 
z Kraju. Ojciec, z zawodu rolnik, nie mógł znaleźć od
powiedniego zajęcia. Sprawę rozstrzygnęła matka na
sza, której wysoka inteligencja, wykształcenie i grun
towna znajomość języków francuskiego i niemieckiego 
utorowały drogę do zawodu nauczycielskiego. Nadspo
dziewanie sprzyjały temu warunki miejscowe. Tomsk, 
oddalony od większych centrów oświatowych, posiadał
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zbyt małą ilość osób wykształconych. Każda zatem 
osoba posiadająca wykształcenie, choćby napiętnowana 
mianem „przestępcy politycznego”, witana była życz
liwie. Dość powiedzieć, że wicegubernator tomski Fry- 
zel po rozmowie toczonej w jęzjyku] francuskim 
z p. Elżbietą Tabeńską zaproponował jej miejsce nau
czycielki do swoich dzieci, którego nie przyjęła, oba
wiając się nawiązywania stosunków z dygnitarzem ro
syjskim. Matka nasza uzyskała po pewnych staraniach 
propozycję objęcia nauki jęz [yka] francuskiego w ośm
iu klasach gimnazjum żeńskiego, którą przez cały sze
reg lat, ciesząc się przywiązaniem uczennic i szacun
kiem kolegów i koleżanek, z dużym powodzeniem pro
wadziła. Dzisiaj, jako nauczycielka, podziwiać muszę 
niezwykłe zdolności pedagogiczne, jakie matka nasza 
posiadała. Stworzyła własną metodę nauczania obcego 
języka, naonczas nieznaną, która polegała na nauczaniu 
obcej mowy w niższych klasach na obrazkach. W tym 
celu matka sprowadza za pośrednictwem swej kuzynki 
i serdecznej przyjaciółki Olgi z Karpiów Lösevitzowej, 
zamieszkałej w Rydze, wspaniałe wydawnictwa odpo
wiednio ilustrowane, którymi posługuje się na swoich 
zajmujących, ożywionych lekcjach, osiągając rezultaty 
nad wyraz dodatnie. Między innymi podziwiał je pe
wien dygnitarz z Ministerium Oświaty, niejaki p. Dziu
ba, wizytujący gimnazjum tomskie. Odpowiednio przy
gotowane w młodszych klasach uczennice bez trudu 
przyswajały w dalszym ciągu znajomość języka, opartą 
na zasadach gramatycznych, oraz pisownię, czytały 
utwory wybitnych autorów, osiągając w ten sposób 
podstawę do nauki literatury. Poza lekcjami w gimna
zjum, gdzie matka codziennie przebywa od godz. 9—ej
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rano do 2—ej, ma kilka godzin lekcji prywatnych, któ
rych często nie może dla braku czasu podejmować. Sa
ma wciąż się kształci, dużo czyta, ma ładną bibliotecz
kę złożoną z dzieł poważnych, w której między innymi 
książkami figurowało 10 tomów Causeries du lundi Sa- 
inte—Beuve’a140.

Ojciec wziął na siebie zorganizowanie nauki dla nas, 
dzieci, łącznie z Żenią Prószyńską i jej bratem Maksem. 
Utworzył dwa komplety: starszy dla dwóch starszych 
sióstr moich i Żeni Prószyńskiej, młodszy dla mnie 
i dla Maksa Prószyńskiego. W kompletach ojciec pro
wadził sam nauczanie wszystkich przedmiotów odpo
wiedniego kursu, z wyjątkiem języków obcych, które 
objęła nasza matka, i nauki religii, udzielanej przez ks. 
Józefa Dawidowicza, a po jego wysłaniu do Kaińska, 
przez ks. Walerego Gromadzkiego. Zarząd domem nie 
sprawiał trudności, gdyż wśród wygnańców duża była 
ilość ludzi tzw. prostego stanu i szlachty zagrodowej, 
którzy chętnie podejmowali się pracy w domach ro
dzinnych. Służbę domową mieliśmy złożoną z tych wy
gnańców. Kucharz Józef, bardzo w swym fachu biegły, 
stangret Antoni, zadzierżysty Mazur, pomocnica ku
charza p. Czarnoleska, a po jego zwolnieniu z wygnania 
— gosposia, pokojówka Polusia stanowili przez sze
reg lat życzliwą, sprawną gromadkę, która sumienną 
i umiejętną pracą umożliwiła rodzicom pełnienie wzię
tych na siebie obowiązków. Wobec nadzwyczajnej ob
fitości i wręcz bajecznej taniości produktów i do
brze pełniącej swe obowiązki służby przez parę lat 
w domu naszym zorganizowano stołowanie kilkunastu 
współtowarzyszy wygnania. Było jeszcze jedno źródło 
dochodów: mianowicie za pośrednictwem ciotki Olgi
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Lösevitzowej przysyłano z Rygi wykwintną galanterię 
damską, którą rozwoził po domach bogatych miejsco
wych strojniś jeden z wygnańców, Jan Kiełczewski. Byt 
materialny naszej rodziny został utrwalony, praca zor
ganizowana. Cudem wydaje mi się dzisiaj, jak rodzice 
potrafili tego wszystkiego dokonać. Jak ojciec poza lek
cjami odbywa z nami pouczające wycieczki, jak matka 
po dniu pracy znajduje zawsze czas dla nas, dzieci, na 
rozmowy z nami, wspólne czytania, naukę języków ob
cych, pisze dla nas katechizm. Jak poza tym rodzice 
wieczorem, jako gościnni gospodarze, przyjmowali od
wiedzających często nasz dom znajomych. Jaką przy 
pracach swych i obowiązkach towarzyskich stwarzali 
cudowną atmosferę domową, wnosząc w nią niewyczer
pane zasoby pogody i równowagi duchowej, która oboje 
rodziców naszych cechowała. Mniemam, że ważnym 
czynnikiem przy stwarzaniu tej „cudownej” atmosfery 
było głębokie, na szacunku oparte przywiązanie wza
jemne rodziców, którzy w najcięższych chwilach życia 
potrafili wzajemnie się wspierać, nie zasklepiając się 
jednak w egoizmie rodzinnym, umieli i ludziom obcym 
w odpowiedniej chwili podać rękę. W tej atmosferze, 
pod dobroczynnym wpływem rodziców, życie dzieci 
kochanych i kochających się wzajemnie upływało jak 
w bajce. Nie słyszało się w domu rozmów prowadzo
nych podniesionym, zirytowanym głosem. Nie było 
miejsca na kary lub ostre napomnienia, jedynie ja, dzię
ki niepohamowanej żywości usposobienia i ruchliwo
ści, zasługiwałam niekiedy na przymusowe obcowanie 
z książeczką francuską z Bibliotheque Rose141, z której mu
siałam, „siedząc spokojnie", stronę całą na głos prze
czytać. Czytając, zastanawiałam się z całą naiwnością
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6—letniego bąka: „Dziwna rzecz, jak czytam sama, czy
tanie idzie doskonale; niech tylko ktoś z dorosłych 
zacznie się przysłuchiwać, zaraz wynajdzie w czytaniu 
moim moc błędów”.

V
Dzień dzieci był doszczętnie wypełniony, gdyż poza 
nauką pochłaniają nas najróżnorodniejsze zajęcia i za
bawy. Zima jest okresem, jakby to dziś powiedziano, 
sportów zimowych. Poczciwy stangret Antoni dosko
nale umie zużytkować zwały śniegu zalegające podwó
rze, aby z nich utworzyć górę, łączącą się z szeroką 
ścieżką. Polane wodą przy tęgim 3 0—stopniowym mro
zie, były pysznym terenem do saneczkowania. W przer
wach między lekcjami ojciec zabierał nas na wspania
ły lód na rzece Tomi. Łyżew nie mamy, natomiast 
urządzono rzecz bardzo pomysłową, znowu przy po
mocy Antoniego, który umocował w lodzie gruby pal ze 
sznurem u góry, do poprzecznego drążka przywiązał 
saneczki i odbywała się na lodzie bajeczna karuzela. Od 
czasu do czasu najbardziej z nas gospodarna najstarsza 
siostra Marynia organizowała wycieczkę na tak zwaną 
wyspę, znajdującą się na rzece Tomi w pewnej od brzegu 
odległości. Do wyprawy tej służyły głębokie saneczki, 
w które siostra pakowała różne „smakołyki” w postaci 
małych chlebków wypiekanych przez Czarnolesię, pie
rożków itp. Część wycieczki odbywała się po lodzie. Po
pas miał miejsce na wyspie. Po spożyciu zapasów wraca
łyśmy do domu, spotykając często po drodze gromad
ki Kirgizów w ogromnych baranich czapach. Witali
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nas, dzieci, życzliwie, wymawiając jakieś pozdrowienie 
w swoim języku, którego nie rozumiałyśmy, odpowia
dałyśmy po polsku, a niekiedy częstowałyśmy ich na
szymi wiktuałami.

Na dni nieodpowiednie do uprawiania sportów zi
mowych miałyśmy pomysłowo zorganizowane życie ro
dzinne lalek, którymi obdarzała nas wyżej wspominana 
ciocia Olga. Było ich kilka rodzin. Największą powagą 
cieszyła się „pani Olga Tablicka”, okazała dama, posia
dająca trzypiętrowe mieszkanie na trzech półkach szaf
ki, z kuchnią na „parterze”, której statki były takiej 
wielkości, że nadawały się w zupełności do gotowania 
w nich prawdziwych śniadań i obiadów. Tym domem 
zarządzała najstarsza nasza siostra i nadawała właściwy 
ton stosunkom rodzinnym lalek. Podobne zabawy cu
downie opisała Agot Sjelmer [!] w swej pięknej książce 
Nad dalekim, cichym fiordem142. Mieszkanie lalek od czasu 
do czasu odwiedzała kochana Matka nasza, interesująca 
się żywo stosunkami i przeżyciami w domach lalczy- 
nych panującymi.

Od cioci Olgi dostawałyśmy oprócz lalek i ładnych 
zabawek wszelkie pomoce naukowe, zeszyty obsadki, 
farby które przybywały z Rygi około Świąt Bożego Na
rodzenia w „tajemniczych” pakach. Ojciec sam odbierał 
je na poczcie, przy czym musiały być rozpakowywane. 
Urzędnicy pocztowi, asystujący przy tej rewizji, nie 
szczędzili zachwytów, przeglądając te istotnie ładne 
rzeczy, a często wręcz przymawiając się do nich i wyłu
dzając od ojca upominki świąteczne.

Wielką radością były dla nas w wieczory zimowe wy
prawy do kuchni, która znajdowała się w podwórzu,
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w pewnym oddaleniu od domu mieszkalnego. Celem 
tych wypraw było wzięcie udziału w darciu pierza, które 
organizowała poczciwa Czarnolesia. Siedziałyśmy do
okoła stołu nie tyle zaj ęte darciem pierza, ile zasłuchane 
w bajki, których nieskończony zapas posiadała w swej 
pamięci Czarnolesia, a także jej pomocnica, Zmudzin- 
ka Anusia. Pewnego wieczoru wracałyśmy z kuchni do 
domu. Oczom naszym przedstawił się wspaniały wi
dok, przed którym stanęłyśmy w niemym zachwycie. 
Puchy śniegu zaścielające podwórze przybrały barwę 
różową, a w stronie północnej paliła się cudowna zorza, 
obejmująca pół nieba ognistymi promieniami.

Od czasu do czasu urządzano dla dzieci liczniejsze 
zebrania w naszym domu, u pp. Prószyńskich, Pocołu- 
jewskich [!], Witkiewiczów, Czygirów, Płochockich. 
Niezapomniane te wieczory wypełniały rozmaite gry, 
a także małe koncerty, organizowane przez p. Prószyń
skiego, w których poprawną grą na fortepianie odzna
czały się dwie najlepsze uczennice p. Prószyńskiego: je
go córka Zenia i jedna z moich starszych sióstr, Gabrie
la. Którejś zimy gromadka nasza zbierała się w naszym 
domu na lekcjach tańca. Nie tyle chodziło w tym wy
padku o doskonalenie nas w choreografii, ile o porato
wanie niejakiego p. Grodzickiego, baletnika z Warsza
wy, który znalazł się na wygnaniu bez żadnych środków 
do życia. W domu naszym nie uprawiano nigdy gry w kar
ty; pożądane one jednak były w ręku dzieci, gdyż służyły 
do ustawiania wspaniałych pałaców, toteż jeden ze znajo
mych panów, p. Tukałło, obdarzał mnie nieraz talią kart. 
Pewnego razu powiedział, że te karty mogą służyć do 
bardziej zajmującej zabawy niż budowanie pałaców
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i wyuczył  mnie gier w „gospodarza” i w „woza”. Byłam 
zachwycona nowym pomysłem i od tej chwili nie roz
stawałam się z piękną talią kart, którą stale nosiłam

zwracałam się z zapytaniem: „Czy pan gra w gospoda
rza, albo w woza?” Otrzymawszy odpowiedź twier
dzącą, zasiadałam do gry, która mię całkowicie pochła
niała. To moje zainteresowanie się grą w karty musiało 
zaniepokoić moją matkę, która postanowiła, jak to 
znacznie później zrozumiałam, z tej namiętności mnie 
uleczyć. Z pomocą przyszedł bardzo przez nas kochany 
prawdziwy przyjaciel dzieci, prof. Mrajski, który pokie
rował sprawą mego „uzdrowienia” w sposób następu
jący, radykalny, ale wielce skuteczny. Pewnego wieczora 
profesor zwrócił się do mnie z propozycją zagrania 
w karty. Zdziwiło mnie to i ucieszyło jednocześnie, 
gdyż profesor nigdy przedtem nie grywał ze mną w kar
ty. Rozpoczęło się od gry w „gospodarza”, ale p. Mraj
ski oświadczył, że jest to gra nudna, i podjął się nauczyć 
mnie innej, w której prędzej i łatwiej się wygrywa. Był to 
„sztos", gra hazardowa. Na razie przy „pomocy” profe
sora wygrywało się bardzo często. „Ale może byśmy za
grali na pieniążki, byłoby ciekawiej”, zaproponował 
profesor. Miałam kilkanaście kopiejek oszczędności. 
Postawiłam je i wygrałam. Grałam dalej, zaczęłam prze
grywać. Już nie miałam więcej pieniędzy. „Możesz po
stawić zabawki”, kusił profesor. Kolejno przegrywałam 
lalki, ulubione mebelki, loteryjkę, gospodarstwo itd., 
itd., które profesor z całym spokojem zgarniał do dużej 
torby papierowej. Pozbawiona zabawek, byłam bliska 
płaczu. „Możesz się jeszcze odegrać”, zaproponował
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profesor. „Kiedy już nic nie mam do postawienia". 
„A skarbonka biednych dzieci?", zagadnął profesor. 
Chwila wahania — wreszcie rozkładają się karty na pra
wo i lewo i cała zawartość skarbonki znalazła się nieba
wem w pugilaresie profesora. Przyszedł tej gry „koniec 
żałosny”. Płakałam rzewnymi łzami na myśl o przegra
nych zabawkach, szczególnie rozpaczałam nad sprze
niewierzeniem kasy biednych dzieci, które miałam na 
Gwiazdkę obdarować słodyczami, kupionymi za pie
niądze zawarte w skarbonce. Profesor pozwolił mi wy
płakać się, po czym zaproponował próbę odegrania się, 
nie żądając na razie żadnej stawki. Z małymi wahaniami 
odzyskałam wszystkie przegrane zabawki, a co najważ
niejsze, wróciły do skarbonki pieniądze dla biednych 
dzieci przeznaczone. Przeżyłam ciężkie chwile, ale na
brałam wstrętu do gry w karty na całe życie.

Z moją młodszą siostrzyczką, którą się serdecz
nie opiekuję, wyuczam się całego szeregu różnych wier
szyków, które lubimy deklamować w obecności rodzi
ców, a często i gości, przy tym nieraz efekt naszych dek
lamacji jest dla nas całkiem nieoczekiwany i niezrozu
miały. Pamiętam, jak w obecności mojego chrzestnego 
ojca, Antoniego Rusieckiego, który przybył do nas ze 
wschodniej Syberii, między innymi utworami recyto
wałam Odę do węsów Kniaźnina, zakończoną słowa
mi: „Ja z mej chlubny postaci, że jestem Polak, pokrę
cam wąsa"145. Mój kochany chrzestny ojciec rozpłakał 
się. Zasmuciłam się srodze, nie mogąc naonczas zrozu
mieć wzruszenia, jakiego doznawali biedni wygnańcy, 
nawet na tak niewinne i żartobliwe podkreślenie pol
skości, jakie spotykamy w Odzie do wqsów.
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Z wiosną nieoceniony stangret Antoni przywoził 
wóz kamieni z brzegu Uszajki, usypywał z nich na po
dwórzu górę. Było to niewyczerpane źródło skarbów, 
których poszukiwałyśmy skwapliwie, a znalezione oka
zy minerałów, niekiedy rzadkich, oglądamy z kochanym 
profesorem Mrajskim, prawdziwym przyjacielem dzie
ci, który tymi poszukiwaniami i badaniami do pewnego 
stopnia kierował, dopomagając w ten sposób starszym 
moim siostrom do utworzenia ładnej kolekcji minera
łów syberyjskich. Lato zazwyczaj spędzaliśmy w mie
ście, gdyż brakowało odpowiednio urządzonych za
miejskich osiedli dla letników, ale codziennie z rana za
żywałyśmy przemiłej kąpieli na usianej drobnymi ka
mieniami plaży nad Tomią, dokąd przyjeżdżaliśmy 
wraz z mateczką naszym znanym w mieście powozem 
rodzinnym, a po wczesnym obiedzie tymże powozem 
jechaliśmy za miasto do lasów na podwieczorek. Bawiło 
się tam do samego wieczora, a powracało się do domu 
z więziami [!] kwiatów i z płucami pełnymi czystego 
powietrza cedrowych lasów. Z roślin zebranych pod
czas tych wycieczek starsze siostry układały zielnik pod 
kierunkiem prof. Mrajskiego.

Zawarłyśmy, jak to potrafią dzieci, nie przestrzega
jąc konwenansów towarzyskich, parę znajomości egzo
tycznych. W Tomsku, jak już o tym wspominałam, 
znajdował się dom handlowy Chińczyków. Ponieważ 
w owych czasach kobietom chińskim nie wolno było 
opuszczać swego kraju, mężowie ich, pracujący w domu 
handlowym, pędzili samotny żywot, tęskniąc za rodzi
nami, a w szczególności prawdopodobnie za dziećmi. 
Wnosić to można było z tego, że przechodząc koło bra-
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my naszego podwórza, słysząc głosy dziecięce, przy
glądając się naszym zabawom, przystawali życzliwie 
uśmiechnięci, wołając: mal, mai! Bawiły nas te nawoły
wania i dziwne ich ubiory, a szczególnie długie warko
cze, splecione z włosów, niekiedy z czarnego jedwabiu. 
Znajomość, przy pomocy paczek lodowatego cukru, 
którym obdarzali nas ci panowie o żółtych twarzach 
i skośnych oczach, przy zamianie dziwacznej mieszani
ny wyrazów rosyjskich i francuskich, a także przy po
mocy tłumacza została zawarta. Ci nowi nasi znajo
mi złożyli wizytę naszym rodzicom i bywali u nas dość 
częstymi gośćmi, a na przyjęciach urządzanych dla nas 
w domu handlowym częstowali herbatą, którą podawa
no w ślicznych filiżaneczkach z chińskiej porcelany 
z wybornymi słodyczami. Pewnego dnia zaprosili do 
siebie naszego ojca i p. Prószyńskiego. Raczyli ich roz
maitymi przysmakami i nadzwyczajną herbatą, którą, 
jak twierdzili, pija tylko cesarz chiński. W końcu zapro
sili do pokoju, w którym znajdowały się wygodne kana
py i przyrządy do palenia opium. Miał to być wielki za
szczyt, okazany gościom cudzoziemcom. Gospodarze 
zachęcali ojca i p. Prószyńskiego do palenia, tłumacząc 
przy tym, że po wypaleniu będą się czuli tak błogo, jak
by przebywali w niebie. W najgrzeczniejszy sposób go
ście dziękowali za okazany im zaszczyt, z którego jed
nak obawiali się skorzystać.

W podwórzu domu, w którym przez parę lat mie
szkaliśmy, znajdował się mały domek, zamieszkany 
przez dwóch Czerkiesów, zesłanych za walki na Kauka
zie. Piękni, w malowniczych strojach, z kindżałami za 
pasem, wyglądali na jakichś rycerzy z bajki. Mówiło się
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do nich „kniaź" i w polskim gronie uważano ich za 
współtowarzyszy niedoli, którzy orężnie bronili swego 
pięknego kraju przed najazdem moskiewskim. Czerkie- 
si, tak jak i Chińczycy, byli samotni, toteż łatwo zazna
jomili się z naszą rodziną, byli nawet raz obecni na wie
czerzy wigilijnej w licznym gronie polskich wygnań
ców. Ja osobiście czułam dla nich wdzięczność bez gra
nic za zaznajomienie mnie z nowymi zabawami. Jeden z 
„kniaziów” zrobił wspaniały luk, wystrugał strzały i fa
chowo uczył mnie z tego luku strzelać do celu. Ćwicząc 
się z zapałem w strzelaniu, coraz częściej trafiałam 
docelu, po czym zawsze usłyszałam pochwałę, wypo
wiedzianą łamaną ruszczyzną: karos^ karos _̂144. Wspania
li „kniaziowie” zmajstrowali też pięknego latawca, któ
rego puszczanie było nie mniej ulubioną zabawą na 
świeżym powietrzu obok strzelania z luku. Nauka, 

zabawy nie w 
dzieci. Każda z nas, z wyjątkiem najmłodszej sio
strzyczki, miała do wykonania, poza utrzymaniem 
w porządku swych książek i zabawek, jakąś pracę w do
mu. Ja najbardziej lubiłam rąbanie cukru, które wyma
gało pewnego napięcia muskułów i obdarzało pracow
nicę sporą ilością słodkości. W owym czasie na Syberii 
nie było w sprzedaży ani kostki cukrowej, ani kryształu. 
Kupowano tzw. głowy cukru, mające kształt dużych 
stożków. Za pomocą odpowiedniego noża i młotka na
leżało „głowę" porąbać na kilka kawałów, które następ
nie na mniejsze kawałki się rozbijało. Pod naszą opieką 
pozostawał też pokój gościnny, który na przyjazd ko
goś z drogich gości lubiłyśmy porządkować i przystra
jać. W owym czasie, w latach 70—tych, rozpoczęłyśmy

ypełniały całego dniasporty, wycieczki,
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również pracę „pedagogiczną”. Dwie starsze siostry 
udzielały nauki córce Czarnoli, Józi, którą przygotowa
ły do II klasy gimnazjum, ja podjęłam się uczenia Anu
si czytania. Jako 8—letnia nauczycielka miałam niema
ły kłopot z poczciwą Zmudzinką, która z trudno
ścią wymawiała niektóre dźwięki, nie posiadając, mię
dzy innymi, w krtani dźwięku „eh”, zastępując go stale 
przez „k”.

VI
Rzesze wygnańców, które na obczyźnie starały się żyć, 
myśląc o Kraju, i wspierać się wzajemnie zarówno mate
rialnie, jak i moralnie, były pilnie przez władze miejsco
we strzeżone. Przez pewien czas podejrzewano Pola
ków o stosunki z rewolucjonistami rosyjskimi, za
rządzono masowe rewizje i areszty. R Antoni Prószyń
ski parę miesięcy przesiedział w więzieniu, gdyż znale
ziono w jego mieszkaniu fotel, w którego oparciu był 
wyrzeźbiony orzeł, a także laskę z rączką wyobrażającą 
głowę orła. W kościele podczas nabożeństwa bywał 
obecny policjant, toteż niemało strachu napędziłam 
zgromadzonym w którąś niedzielę rodakom, kiedy, ja
ko bąk 4—letni, znudzona kazaniem, którego oczywi
ście nie rozumiałam, stanęłam na ławce i na cały głos za
intonowałam: Jeszcze Polska nie zginęła! Czujność poli
cji szczególnie bywała wzmożona podczas przyjazdów 
wielkich książąt do Tomska. W czasie bytności księcia 
Włodzimierza, syna Aleksandra II, zdarzył się następu
jący wypadek. Przed ratuszem, gdzie odbywał się ban
kiet, zgromadził się tłum tomszczan, na którego wywo
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ływania wielki książę ukazał się na balkonie. W tej chwi
li jakiś nietrzeźwy osobnik wystrzelił na wiwat z rewol
weru, niezwłocznie został unieruchomiony przez sto
jącego obok sąsiada. Sprawa została szybko zażegnana, 
ale skorzystali z niej ludzie złej woli. Słysząc wystrzał, 
ktoś w tłumie zawołał: „Paliak strielajet”. Pamiętam, że 
do nas wpadł p. Mikutowicz, wołając: „Gaście światło, 
zamykajcie okiennice”, gdyż była obawa, że tłum, na
strojony patriotycznie, rzuci się na mieszkania Pola
ków. Po tym zajściu, kiedy wielki książę dowiedział się
0 unieruchomieniu rzekomego zamachowca, miał po
wiedzieć: „Skażu tiatienkie, czto u mienia jest’ swój 
Komissarow”. Jak wiadomo, niejaki Komissarow obro
nił Aleksandra II przed zamachem Karakozowa145.

Pomimo oddalenia od Kraju stosunki z nim trwały 
przez cały czas wygnania. Jak już wspominałam, otrzy
mywano często przesyłki o najrozmaitszej zawartości, 
poczynając od ciepłych rzeczy, mających nas chronić 
przed mrozami syberyjskimi, a kończąc na książkach, 
zabawkach i smakołykach krajowych. Prowadzono też 
ożywioną korespondencję, ale listy musiano pisać bar
dzo oględnie, gdyż nad korespondencją wygnańców 
z Krajem czuwała cenzura w osobie kniazia Kostrowa
1 jego pomocników. Pan cenzor z pomocnikami czy
tał wszystkie listy, zaopatrując każdy w skreślony sza
firowym ołówkiem wyraz: сфа1. Cenzura roztaczała 
też opiekę nad każdą przesłaną książką. Dziesięcio- 
tomowe wydanie Syrokomli, które ukazało się w la
tach 70—tych146, przysłane matce naszej przez jednego 
z jej kuzynów, wytrzymało paromiesięczną kwarantan
nę u kniazia Kostrowa, który przy spotkaniu z moim oj
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cem legitymował się jako wielbiciel talentu Syrokomli, 
którego utwory chciałby tłumaczyć na język rosyjski.

Wygnańcy, pilnie strzeżeni, oderwani od Kraju, rzu
ceni na obczyznę, znajdują oparcie w domach rodzin
nych. Domy te były im ostoją, miejscem wymiany my
śli, dzielenia się troskami, nadziejami... Niezapomnia
ne były wieczory zimowe w „zielonym saloniku" naszej 
matki, w którym zbiera się grono przyjaciół na rozmo
wy i wspólne czytanie. Tam po raz pierwszy usłyszałam 
Pana Tadeusza i choć niewiele rozumiałam, to jednak du
żo pięknych obrazów utrwaliło się w pamięci dziecięcej. 
Lubiłam, przykucnąwszy w kąciku, przysłuchiwać się 
rozmowom zgromadzonych przyjaciół o tym dalekim, 
niby wyśnionym Kraju, o walkach, noclegach w lesie, 
potyczkach, przysłuchiwać się chóralnym śpiewom pa
triotycznym. Głęboko zapadały w duszę wrażenia nie
codzienne, wielkie, składające się na wytworzenie poję
cia zawartego w wyrazie „Polska”!

W święta doroczne wygnańcy odczuwali większą po
trzebę zespolenia się przyjaznego, toteż do wieczerzy 
wigilijnej zasiadało w naszym domu zawsze liczne gro
no gości. Dzielono się opłatkiem, przy czym niejeden 
z obecnych wybuchał płaczem, wspominając daleki Kraj 
i pozostawioną tam rodzinę. Po wilii matka, w towarzy
stwie Czarnolesi i jednej z nas, dzieci, odwiedzała kilka 
rodzin, którymi się opiekowała, aby podzielić się opłat
kiem i zanieść im coś z wyrobów świątecznych.

Któregoś roku w pierwsze Święto Bożego Narodze
nia przyjechała do nas wczesnym rankiem pani Elżbieta 
Tabeńska z trojgiem dzieci z ochronki, która właśnie 
„na Gwiazdkę” została przez władze miejscowe zamk
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nięta, a jej serdeczny opiekun, ks. Dawidowicz, areszto
wany i wysłany do Kaińska. Dzieci pozostawały u nas 
przez pewien czas, dopóki nie zorganizowano dla nich 
nowej opieki, a p. Tabeńska, wyczerpana ciężkimi przej
ściami, zamieszkała u nas na czas dłuższy, aż do swego 
wyjazdu do pp. Kwiatkowskich, właścicieli kopalni zło
ta, gdzie jako nauczycielka ich dzieci przez parę lat pra
cowała147.

Zwiastunami zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
byli pan Bazyli i pani Bazylowa, para poczciwych Litwi
nów, przerzuconych z cichego szlacheckiego zaścianka 
na wygnanie syberyjskie, a określających swą przynależ
ność narodowościową mianem „katolik”. W Wielkim 
Poście, a więc jeszcze za panowania tęgich mrozów, 
państwo Bazylowie zjeżdżali ze swej podmiejskiej sie
dziby do miasta w ogromnych, głębokich saniach, tzw. 
koszewie, przywożąc stosy wspaniałych szynek, polęd
wic, salcesonów itp. i zaopatrując w te wyśmienite wy
roby domy polskie. Pan Bazyli nie był jednak zadowolo
ny z tych wyrobów, twierdząc, że „prawosławne” świnie 
mniej się nadawały do odpowiednich przetworów ani
żeli świnie... katolickie. Tym niemniej wyroby te były 
rozchwytywane i stanowiły solidną podstawę stołów 
wielkanocnych. Pewnego roku na obfite święcone w na
szym domu trafili nasi chińscy przyjaciele. Na zapro
szenie, aby coś przekąsili, zabrali się z zapałem do im
ponującej swymi rozmiarami głowizny i tak ją podobno 
spałaszowali, że pozostawili tylko kości. Okazało się, że 
wieprzowina jest ulubionym w Chinach mięsem.

Tradycyjne dzielenie się święconym jajkiem, tak jak 
i łamanie się opłatkiem, gromadziło w domu naszym
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znajomych i przyjaciół, przenosząc ich myśli i serca do 
dalekiej Ojczyzny.

W końcu lat 60—tych przyjechał z miejsca swego wy
gnania, Minusińska, brat stryjeczny naszego ojca, Fran
ciszek Ostromęcki. Na mocy carskiego manifestu miał 
prawo opuścić Syberię, bez prawa jednak powrotu 
do Kraju. Na razie postanowił zamieszkać w jednym 
z miast europejskiej Rosji. Zabawił u nas kilka miesięcy, 
czekając na parowiec. Był doskonale dostrojony do at
mosfery panującej w naszym domu, toteż szybko pozy
skał przywiązanie i zaufanie dzieci. Nie chcąc bezczyn
nie pędzić czasu, pomagał ojcu w prowadzeniu nauki 
w starszym komplecie jako nauczyciel matematyki. 
Uczennice ojca, poddane egzaminowi kochanego „bra
ciszka” (tak nam, dzieciom, kazał się nazywać), wyka
zały dobre postępy. Po naradzie rodziców z „braci
szkiem” postanowiono, że starsze siostry i Zenia Pró
szyńska od jesieni pójdą do gimnazjum. Dobrze przy
gotowane, zdały na wiosnę egzamin do klasy IV ja mia
łam jeszcze przez dwa lata uczyć się w domu, aby 
też złożyć egzamin do IV klasy. Przy końcu tego okresu 
pp. Prószyńscy otrzymali pozwolenie powrotu do Kra
ju i opuścili Tomsk. Tych zacnych i zżytych z nami 
przyjaciół żegnaliśmy jak najbliższych krewnych, któ
rzy przez szereg lat dzielili z nami dolę wygnańczą, 
współczując z rodziną naszą we wszystkich przeży
ciach, które od pewnego czasu zapowiadały się bezden
nie smutno, gdyż najdroższa Matka nasza zaczęła zapa
dać na zdrowiu. Konsylium złożone z lekarzy —  przy
jaciół, dr—ów Orzeszki, Romanowskiego148, Cwirki, 
Skawińskiego i chirurga Ackermana orzekło koniecz
ność operacji, która powstrzymała na czas pewien roz
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wój strasznej choroby, ale uleczyć jej nie mogła. Ma
teczka, osłabiona po operacji, spędza z nami lato na wsi 
Biełoborodowa, położonej wśród lasów cedrowych, od
zyskuje nieco sił, jeszcze po dawnemu otacza nas swą 
serdeczną opieką, cieszy się ze zdanego przeze mnie na 
wiosnę egzaminu do kl. IV, a wierna wrodzonej gościn
ności, zaprasza na obiady bawiących w tejże wsi przez 
lato ks. Mackiewicza, mądrego kaznodzieję i nauczycie
la p. Erazma Kozłowskiego, którzy poczciwie towarzy
szą nam, dzieciom, w dalszych wycieczkach. My nie 
uświadamiałyśmy jeszcze sobie zbliżającego się ku nam 
nieszczęścia. Wracaliśmy z końcem lata do miasta, do 
odnowionego pod naszą nieobecność mieszkania i tu 
nagle ogarnął mię bezbrzeżny smutek, który znalazł 
swój wyraz w gwałtownym, nieutulonym płaczu. Nie
pocieszona, w jakimś niezrozumiałym dla mnie prze
czuciu, tuliłam się do najdroższej Matki, która z wła
ściwą sobie pogodą starała się mnie uspokoić.

Od jesieni rozpoczęłam naukę w gimnazjum, ale już 
tam nie korzystałam z wykładów Mateczki, która pozo
staje na urlopie, aby już do pracy swej nigdy nie powró
cić. Widmo zbliżającego się nieszczęścia stanęło wyraź
nie przed nami, dziećmi, kiedy pewnego wieczora uj
rzałyśmy ojca, siedzącego za stołem z głową ujętą 
w dłoniach, wstrząsanego gwałtownym płaczem. Oj
ciec, ten pogodny, tak często uśmiechnięty, kochany oj
ciec płakał! A więc szło ku nam coś strasznego, zbliżało 
się nieszczęście, największe nieszczęście, jakie dzieci 
spotkać może. 14  listopada 1873 r.149 straciłyśmy na
szą najdroższą, najlepszą Matkę, która nigdy nie prze
stała żyć w naszych pełnych gorącej miłości i wdzięcz
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ności sercach. Osierociła pozostałe w nieutulonym żalu 
cztery dziewczynki, z których najstarsza miała lat szes
naście, a najmłodsza —  siedem.

Wspominając ten najsmutniejszy okres naszego 
dzieciństwa, nie mogę nie podążyć wdzięczną myślą ku 
tym wszystkim naszym przyjaciołom i znajomym, któ
rzy darzyli nas swą serdecznością i życzliwością, sta
rając się sieroctwo nasze ogrzać ciepłem przyjaźni 
i współczucia. Pod pióro cisną mi się niezapomniane 
nazwiska pp. Nikolay, Mizgierów, doktorostwa Ro
manowskich, których córeczce siostra moja Marynia 
udzielała lekcji, doktorostwa Skawińskich, Orzeszków, 
pani Żeromskiej i wielu, wielu innych, zapisanych w na
szej wdzięcznej pamięci.

Kiedy w czarnych sukienkach, oszytych białymipleu- 
reuse’ami150, przyszlyśmy do gimnazjum, przełożona p. 
Fryzelowa, koleżanki, koledzy, a także uczennice naszej 
Matki otoczyli nas niezwykłą serdecznością, a panie 
i dziewczęta płakały razem z nami.

Rozpacz naszego ojca była rozpaczą człowieka silne
go. Nie ugiął się pod brzemieniem nieszczęścia, a myślą 
i sercem przebywając z Tą, która odeszła, starał się nie 
dać odczuć nam, dzieciom, bolesnego sieroctwa. Roz
tacza nad nami najczulszą opiekę, nie mającą jednak 
żadnych cech bezmyślnego rozpieszczania, interesuje 
się naszymi postępami w szkole, jest nam Ojcem — 
przyjacielem, z którym dzielimy się wszystkim, co nas 
interesuje, co życie nasze wypełnia. Szczególną opieką 
otacza ojciec i my, trzy siostry, najmłodszą siostrzycz
kę, która właśnie rozpoczęła z ojcem naukę czytania. 
W czerwcu tego nieszczęsnego roku ukończyłam lat je
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denaście. Pamiętam, jak w dniu urodzin ojciec serdecz
nie mnie przygarnął, mówiąc: „Skończyłaś lat jedena
ście, już jesteś odpowiedzialna za swoje czyny". Dumna 
byłam z tych, skierowanych do mnie jak do osoby doro
słej, słów kochanego ojca. Rządy w domu ujęła w swoje 
młode ręce, przy pomocy Czarnolesi, najstarsza moja 
siostra, Marynia. Po ukończonych lekcjach, jakie miały
śmy do odrobienia, wieczory zawsze spędzamy z ojcem, 
który czytał nam gawędy Syrokomli, ballady Mickiewi
cza, drobniejsze utwory Korzeniowskiego151, przy czym 
starsze siostry uprawiają ręczne robótki, ja rysuję, a ma
ła nasza pieszczoszka ustawia ulubione zabawki i lalki. 
Mijały wieczory jesienne, wieczory zimowe... Zbliżały 
się Święta Bożego Narodzenia, najmilsze ze świąt za 
życia Matki, opromienione jakimś niezwykłym cie
płem, które określałyśmy po dziecięcemu wyrazem „po- 
tulność”. Ojciec nie przyjął zaproszenia na wieczerzę 
wigilijną od najbliższych znajomych i postanowił dzień 
ten spędzić, jak za lat minionych, w gronie ludzi samo
tnych, których co roku witała sercem w swoim domu 
najdroższa Mateczka.

VII
W tym mniej więcej czasie wydany został manifest car
ski, zwalniający z wygnania zesłańców tej kategorii, do 
której należał ojciec. Ojcu dozwolono opuścić Syberię 
bez prawa zamieszkania w Kraju152. Mógł jedynie wy
brać jako miejsce pobytu jedno z miast europejskiej 
Rosji. Należało to miasto wybrać, obmyśleć plan zli
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kwidowania domu, wyprzedaży mebli i innych rzeczy, 
zgromadzenia potrzebnej na przejazd sumy pieniędzy. 
Przybywała troska. Jakąż radością byłaby opromienio
na, gdybyśmy nie byli osieroceni, a opuszczając miejsce 
wygnania, zmuszeni do opuszczenia drogiego sercom 
naszym grobu. Wybór ojca na razie padł na Rygę. Był on 
zgodny z gorącym życzeniem ciotki naszej Olgi Lóse- 
vitzowej, która po śmierci ukochanej kuzynki i przyja
ciółki darzyła nas po dawnemu serdeczną opieką, nale
żała bowiem do kategorii ludzi, którzy nie potrafią za
sklepić się w egoizmie rodzinnym, a umieją dobroczyn
ne światło i ciepło niecić jak najszerzej. Poza wychowa
niem swej jedynaczki Elżuni cały swój czas, wykształce
nie i serce oddaje na usługi sprawom społecznym 
i mnożeniu dobra na świecie. Po śmierci Matki naszej 
co miesiąc przysyła nam listy, kolejno do każdej z nas 
pisane, nie zdawkowe, banalne, ale pełne głębokiej tre
ści, serdecznego zainteresowania naszym życiem, po
stępami w naukach, upodobaniami, projektami na przy
szłość. Na te listy, a także na przysyłane nam paczki, za
wsze ładnie pomyślane, odpowiadałyśmy jak dobrze 
znajomej, serdecznie kochanej cioci, której osobiście 
poznać nie było nam dane. Projekt obrania Rygi na 
miejsce pobytu po opuszczeniu Syberii nie mógł być 
jednak zrealizowany, gdyż Ryga nie znajdowała się 
w strefie przez rząd dozwolonej. Po głębokim namyśle 
ojciec postanowił obrać na następny etap wygnania Ka
zań, miasto uniwersyteckie, znane z dobrze zorganizo
wanego szkolnictwa. W tym czasie trosk i zabiegów 
przedwyjazdowych staramy się nie przysparzać ojcu 
kłopotów. Uczymy się dobrze i, nagrodzone książkami,
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otrzymujemy promocje, starsze siostry do klasy VII—ej, 
ja do klasy V—ej.

Zbliża się termin wyjazdu, do którego wszystko jest 
przygotowane. Czekamy jedynie na przybycie parow
ca. Przed wyjazdem idziemy z ojcem do pani Żerom
skiej, powszechnie szanowanej staruszki wygnanki, któ
ra udziela nam swego błogosławieństwa, odwiedzamy 
po raz ostatni cmentarz i odprowadzeni i zegnani przez 
najbliższych przyjaciół, wsiadamy na parowiec, którym 
płyniemy do m[iasta] Tobolska rzekami: Tomią, Obią 
i Irtyszem. Podróż parowcem trwa jedenaście dni. Na 
przystaniach, które od czasu do czasu urozmaicają mo
notonne brzegi tych rzek, zwijają się tłumy Ostiaków153, 
małych, brzydkich potworków, o wystających kościach 
policzkowych i skośnych oczach; sprzedają ryby i nie- 
oczyszczony, cuchnący tran, który zachwalają, gładząc 
się po brzuchach.

W Tobolsku ojciec zaopatruje się w ogromny powóz, 
tzw. tarantas, którym mamy dojechać do Permu, zmie
niając konie na stacjach pocztowych. W powozie loku
jemy się bardzo wygodnie. Tamże są zapakowane nasze 
walizy z bielizną, ubraniem, pościelą, książkami itd. 
Ten powóz będzie naszym domem przez okres prawie 
dwutygodniowy, który spędzimy na świeżym powie
trzu, przebywając lasy tajgi syberyjskiej i zatrzymując 
się na stacjach pocztowych dla zmiany koni, spożywa
nia posiłków i krótkie noclegi. Ta podróż końmi bardzo 
nam się uśmiecha. Musi być pełna przygód i niezwy
kłych wrażeń. Wrażenia te, obok tajemniczej przyrody 
tajgi, na razie napełniały nas niepokojem. Spotykamy 
często po drodze kibitki pełne ludzi w brunatnych pła
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szczach, z naszytym na plecach kawałkiem żółtego suk
na w kształcie asa karo (tzw. po rosyjsku bubnowyj tuz), 
mających głowy do połowy ogolone, wydających dzikie 
okrzyki i wygrażających pięściami. Są to przestępcy 
kryminalni, transportowani na Syberię. Lękiem przej
mują nas też ponure domy etapowe o piernikowej bar-

w nich cierpień 
ludzkich. Prosimy ojca, aby tam nawet na krótkie wypo
czynki i spożywanie posiłków nie stawać. Nie dopu
szczamy myśli o noclegach w tych złych, strasznych do
mach. Wolałyśmy przebywać w nocy kilka wiorst tajgą, 
aniżeli w domu etapowym nocować. Stacyjki pocztowe, 
jakkolwiek pozostawiały dużo do życzenia pod względem 
czystości, wyglądały przytulniej i były przez nas życzliwie 
witane. Po spożyciu wieczerzy, na którą mało umiejętna 
gospodyni potrafiła niekiedy dać rosół z kury wraz z pły
wającymi w nim piórami, rozkładało się na podłodze 
gruby koc, przykryty prześcieradłami, na nim cztery 
poduszki, na których oparłszy głowy, ukołysane cało
dzienną jazdą, zasypiałyśmy momentalnie. Niemal ze 
świtem słyszymy nawoływania ojca do wstawania, gdyż 
o godz. 5—ej po śniadaniu musimy wyruszyć w dalszą 
drogę. W ładniejszych miejscach tajgi jamszczyk1,4 za
trzymuje konie, zbieramy kwiaty, wzbogacając nasz 
zielnik syberyjski, spożywamy jagody. Już za Tiumie- 
niem teren nie jest równiną. Jamszęzyk jest zmuszony 
niekiedy hamować koła powozu, zjeżdżając ze znacz
niejszych wzgórzy. Krajobraz coraz bardziej urozmai
cony. Zbliżamy się do Gór Uralskich i do granicy dzie
lącej Azję od Europy. Nie dojeżdżając do Jekatierinbur- 
ga, stajemy na tej granicy przed wielkim, wyciosanym

wie, jakby pełne grozy przeżywanych
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z kamienia słupem granicznym, mającym kształt obeli
sku. Po jednej stronie wyryty napis „Jewropa”, po dru
giej „Azja”. Wysiadamy z powozu, stajemy na linii gra
nicznej w taki sposób, że jedną stopą znajdujemy się 
w Azji, drugą dotykamy terenu europejskiego. Prawdzi
wie górzysty teren rozpoczął się od Jekatierinburga, 
gdzie wypoczywaliśmy całą dobę, oglądając ciekawe wy
stawy minerałów uralskich i ładne wyroby z ametystów, 
topazów, górskiego kryształu, malachitu. Między Jeka- 
tierinburgiem i Permem przebywamy Góry Uralskie. 
W Permie zatrzymujemy się parę dni, po ukończonej 
podróży końmi. Z Permu popłynęliśmy parowcem rze
ką Kamą, dopływem Wołgi, dalej Wołgą do Kazania, od
dalonego od tej rzeki o 6 km, a położonego w miejscu, 
gdzie nieduża rzeka Kazanka wpada do Wołgi. Znaleź
liśmy się na tym nowym etapie wygnańczym po prawie 
całomiesięcznej podróży, bardziej jednak oddaleni od 
Kraju aniżeli od miejsca wygnania syberyjskiego.

Każdy wygnaniec przybywający z Syberii musiał za
meldować się u miejscowego gubernatora. Naonczas 
był nim w Kazaniu znany ze zwierzęcego traktowania 
ludzi Skariatin155. Nie chcąc gromadzić w mieście by
łych zesłańców, miał zwyczaj skierowywać ich do mia
steczek powiatowych. Kiedy ojciec znalazł się w kance
larii gubernatora i przedstawił mu swoje dokumenty, 
gubernator władczym tonem nakazał: „w Jadryn", po
wiatowe miasteczko, które dla ojca, mającego dzieci do 
kształcenia, było miejscem zgoła nieodpowiednim. Ku 
wielkiemu zdumieniu satrapy ojciec donośnym głosem 
zawołał: „Do Jadryna nie pojadę. Na mocy manifestu 
jego cesarskiej mości mam prawo wyboru miejsca poby
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tu w europejskiej Rosji. Wybrałem Kazań i tu pozosta
nę”. Wobec nieoczekiwanej energicznej postawy ojca 
„Dzierżymorda” —  Skariatin osłupiał i, ku najwyższe
mu zdumieniu obecnych przy tej rozmowie urzędni
ków, nie zaprotestował. Zamieszkaliśmy w Kazaniu.

Miasto położone nad rzeką Kazanką na płaskowzgó- 
rzu o łagodnych stokach, oddalone od Wołgi o 6 km, 
było jakby odcięte od świata, gdyż naonczas nie po
siadało jeszcze połączenia kolejowego. Dawna stolica 
chanatu tatarskiego zachowała z owych czasów dawną 
twierdzę, przezwaną z moskiewska Kremlinem, z ba
sztą Siumbeki156 księżniczki tatarskiej, która po zdo
byciu miasta przez Moskwę miała rzucić się z wieży, 
chcąc uniknąć sromotnej niewoli. Strzeliste minarety 
meczetów w tatarskiej dzielnicy, z których w pewnych 
godzinach dnia rozlegały się głosy muezzinów, sła
wiących Allacha i wzywających wiernych do modlitwy, 
mówiły o minionej przeszłości narodu, który przez se
tki lat niepokoił Europę dzikimi napadami.

Miasto, liczące naonczas sto tysięcy mieszkańców, 
mieszczące w swych murach trzy wyższe zakłady na
ukowe: uniwersytet157, instytut weterynaryjny, akade
mię duchowną158, trzy gimnazja męskie, trzy żeńskie 
(w tym jedno prywatne), szkołę realną, a zatem spo
ry odsetek inteligencji, było opłakane pod względem 
zdrowotnym159. Pięć stawów, nigdy nieszlamowanych 
w samym śródmieściu, i ogromne, na krańcach mia
sta znajdujące się jezioro Kaban, do którego spływały 
wszelkie odpadki z fabryki świec br [aci] Krestowniko- 
wych, były strasznymi wylęgarniami zarazków malarii. 
W pojęciu i wyobraźni gminu kazańskiego malaria to
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I 3 sióstr lichoradok160, z których każda na swój sposób 
dręczy chorego. Ulubionym miejscem pobytu strasz
nych sióstr miało być tzw. Czarne Jezioro, położone 
we względnie ładnie zadrzewionym ogrodzie publicz
nym161. Doznałam na sobie złośliwości lichoradok, gdyż 
wkrótce po przyjeździe zachorowałam na malarię z bar
dzo wysoką gorączką, dotkliwym łamaniem kości i in
nymi nie mniej przykrymi objawami.

Miasto nieskanalizowane, nie posiadało wodociągów 
(cuchnącej wody dostarczało jezioro Kaban i rzeka Ka- 
zanka), skąpo oświetlone lampami naftowymi, mało 
ożywione, senne, sprawiało przygnębiające wrażenie. 
Większe ożywienie panowało w miejscu, gdzie znajdo
wał się uniwersytet z odpowiednimi zabudowaniami, 
klinikami. Spotykało się tam gromadki studentów w ko
lorowych rubachach, z grubymi dubinkami162 w ręku. 
W ciągu dwudziestu kilku lat naszego w Kazaniu poby
tu miasto znacznie się ucywilizowało, otrzymało wodo
ciągi dostarczające doskonałej wody ze źródeł, o kilka 
kilometrów od miasta oddalonych, zostało oświetlone 
na razie gazowymi, następnie elektrycznymi lampami, 
a co najważniejsze, zostało połączone koleją z szerszym 
światem163.

Ludność miasta stanowili Rosjanie, o wybitnym ty
pie mieszańców, Tatarzy, zamieszkujący swoją dzielni
cę, znani jako handlarze uliczni i sprzedawcy owoców, 
a także jako przedstawiciele paru znaczniejszych firm 
kupieckich, duża ilość Niemców, którzy przybyli w cza
sie założenia uniwersytetu i rozrostu szkolnictwa, pra
cujący przeważnie na polu oświatowym, gdyż do tej 
pracy brakło na razie sił miejscowych, Polacy, przybyli
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tu z ,,gubernii zachodnich", którym po roku 1 8 6 3 „za
proponowano” przeniesienie się na Wschód, a także 
Żydzi, w znacznej mierze zrusyfikowani, kupcy, leka
rze, adwokaci164.

Locum znaleźliśmy w tak zwanych „pokojach ume
blowanych”, utrzymywanych przez niejaką Matrionę 
Stiepanownę Weysztorf, Rosjankę, która wyszła za Po
laka i, może przez sentyment dla znacznie od siebie 
młodszego męża, sympatyzowała z Polakami. Poczciwa 
p. Matriona postarała się urządzić dla nas zupełnie 
przyzwoicie dwa pokoje w dużej kamienicy, która znaj
dowała się przy ulicy pryncypalnej, zwanej Woskresień- 
ską. Potoczyło się nowe życie w warunkach dotychczas 
niedoświadczanych. Ojciec z czterema córkami znalazł 
się w obcym mieście, z niewielką, pozostałą po prze
bytej podróży resztą pieniędzy. Szczęściem, znajduje 
w Kazaniu ciotecznego brata matki naszej, Juliana Mik- 
szewicza, profesora uniwersytetu, któremu w swoim 
czasie „zaproponowano” przeniesienie się z Dorpatu 
do Kazania, gdzie wykładał ekonomię polityczną i sta- 

. Ojciec dostaje u niego na razie pracę, polega
jącą na wykonywaniu potrzebnych dla słuchaczów wu
ja Mikszewicza mapek statystycznych, które ojciec 
z wielką dokładnością i w dużej ilości wykonuje i tą 
drogą reguluje budżet domowy, opłacając mieszkanie 
i skromne obiady. Nie tracąc pogody ducha, ten okres 
naszego bytowania kochany ojciec nazywał żartobliwie 
przebywaniem „na pokucie”. Na zasadzie świadectw 
z gimnazjum tomskiego zostałyśmy przyjęte do gim
nazjum, starsze siostry do kl. VII, ja do klasy V a naj
młodsza siostrzyczka do klasy wstępnej. Koleżanki
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przyjęły mnie życzliwie. Okazało się, że jestem naj
młodszą wiekiem uczennicą w klasie. Starsze ode mnie 
koleżanki zapożyczyły dla mnie u poczytnego naonczas 
Dickensa przezwisko. Nazwały mnie „Mała Dorrit'’ 
(Kroszka Dorrit) 165. Z tym przezwiskiem do ukończenia 
szkoły rozstać się nie mogłam, a przy spotkaniu w dal
szym życiu zwracały się niekiedy do mnie, już nauczy
cielki, ku wielkiemu memu zażenowaniu, jako do „Ma
łej Dorrit". Przygotowanie w gimnazjum tomskim po
zwoliło mi na przyswajanie bez trudności kursu kl. V, 
jedynie znajomość języka niemieckiego stała tu na 
znacznie wyższym poziomie aniżeli w Tomsku. Trud
ności w nauce tego języka napotkane wydały mi się nie 
do przezwyciężenia, zwątpiłam w swoje siły, kiedy na 
pierwszej lekcji nauczycielka p. Schlüter podyktowała 
Rękawiczkę Schillera160, Nic nie rozumiejąc z tej ballady, 
popisałam takie horrenda, że biedna p. Schlüter schwy
ciła się za głowę. Postanowiłam prosić ojca, aby mi po
zwolił uczyć się tylko jednego języka obcego — francu
skiego. W odpowiedzi na mą prośbę ojciec kupił mi 
słownik niemiecko—rosyjski Schmidta167. Nie było ra
dy. Zabrałam się do roboty, która zatruwała mi wszyst
kie niedziele, gdyż na poniedziałek trzeba było przetłu
maczyć z rosyjskiego na niemiecki całą stronę opowia
dania pt. Costinnica w stiepi, którego miało nam na cały 
rok szkolny starczyć. A więc wyszukiwanie w słowni
ku i wynotowywanie potrzebnych słówek, następnie 
mozolne układanie zdań, co zabierało kiłka godzin. 
W rezultacie, kiedy odczytywałam nazajutrz w klasie 
ten mozolnie zbudowany przekład, najczęściej usłysza
łam od p. Schlüter: „Das ist gar nicht im Geist der
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Sprache”168. Ten „duch języka” prześladował mnie je
szcze przez pewien czas, ale już coraz częściej słysza
łam słówka zachęcające do dalszej pracy i przy końcu 
roku szkolnego osiągnęłam stopień „dobry”. Kochana 
p. Schlüter, z którą i po ukończeniu szkoły łączyły mnie 
i moje siostry serdeczne, przyjacielskie stosunki, dała 
im wyraz nazywając naszą czwórkę, jako swe uczennice, 
„meine Glanzpunkte”169 i obdarzając mię na pamiątkę 
czterema tomikami Schillera z miłą dedykacją: „Geh 
und erfülle deine Pflicht, die Rene [Reue?] soll nie den 
schönen Frieden deiner Seele stören”170. Czytałyśmy 
razem Fausta171, ja zaznajamiałam p. Schlüter z literatu
rą polską, opowiadając po niemiecku treść nowel Orze
szkowej, Prusa, Sienkiewicza. Przebywałyśmy zgodnie 
w sferach ducha, dalekie od obcych nam odgłosów nie
nawiści, którą z taką zaciekłością właśnie w tych cza
sach zaprawiał swą politykę polakożerczą „Żelazny 
Kanclerz” w nowo powstałej Rzeszy nad Szprewą172.

VIII
Po zastoju i reakcji lat 50—tych, epoce zdziczenia spo
łeczeństwa rosyjskiego, zostało ono bez uprzedniego 
przygotowania zaskoczone epoką reform, dokonywa
nych po kampanii krymskiej w latach 60—tych. Znie
sienie pańszczyzny, utworzenie ziemstw z ich szero
kim samorządem175, sądy przysięgłych, otwarcie po
dwoi uniwersytetów dla ludzi wszystkich stanów były 
to reformy o wielkiej doniosłości, pod których wpły-
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wem społeczeństwo rosyjskie zaczęło się budzić do 
nowego życia. Lepsze jednostki przystępują do pra
cy, korzystając z samorządu, jaki nadawała instytucja 
ziemstw. Obejmowała ona szkoły, szpitale, domy sierot, 
przytułki, drogi. W samym mieście powstał cały szereg 
zakładów ziemskich. Za pośrednictwem wuja Miksze- 
wicza ojciec otrzymał na wiosnę posadę, obejmując in
spektorat nad wszystkimi zakładami ziemskimi w mie
ście, przy czym otrzymuje służbowe mieszkanie. Pracy 
tej, przy której spotyka się z lepszym, postępowym od
łamem społeczeństwa rosyjskiego, ojciec oddaje się 
z energią i umiłowaniem, pełniąc ją przez lat jedenaście. 
Rozstajemy się z Matrioną Stiepanowną, urządzamy 
się w miłym, nowym mieszkaniu, mamy swoje stoliki do 
pracy, szafę do książek, czego tak nam brakowało „na 
pokucie". Po wielu miesiącach spędzonych w pokojach 
umeblowanych mamy znowu „dom”, jesteśmy u siebie. 
Przy zainstalowaniu się w nowym mieszkaniu był nam 
wiele pomocny, przydzielony niejako z urzędu do mie
szkania inspektora, służący Nikołaicz, którego znaczna 
część życia upłynęła w twardej służbie woj skowej w cza
sach Mikołaja I. Pamiętał biedak te ciężkie czasy, służ- 
bista o gołębim sercu i nieposzlakowanej uczciwości, 
zachował w sobie coś ze sprawności wojskowej, a dba
łość o powierzoną sobie w naszym domu pracę posuwał 
aż do przesady. Polubiliśmy poczciwego Nikołaicza, 
który w młodym gospodarstwie, kierowanym ręką sio
stry Maryni, był życzliwym i pomysłowym pomocni
kiem. Szczęśliwym też trafem rządy w kuchni obję
ła niejaka Ustinja, Rosjanka, której muszę kilka słów 
serdecznych poświęcić. Na jej wspomnienie staje mi 
w oczach wdzięczna postać 50—letniej, o pięknych je
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szcze szafirowych oczach i białych włosach kobiety, 
której dobrotliwy, pełen słodyczy uśmiech świadczył 
o jakiejś niezwykłej pogodzie ducha. Posiadała ją w wy
sokim stopniu ta miła Ustinja, która przywiązała się 
serdecznie do swoich, jak nas nazywała, bary szynI74. Mło
dość jej upłynęła w czasach pańszczyźnianych. Była 
poddanką znanej ze swego okrucieństwa właścicielki 
dużego majątku, przy której pełniła obowiązki panny 
służącej. Od tej ostatniej wymagano nadzwyczajnej 
sprawności i jeżeli na świeżo wyprasowanej falbaniastej 
sukni znalazł się najmniejszy pyłek, pani gorącym że
lazkiem przypiekała nieszczęsną pannę służącą. Ale jak
że prawdziwie po chrześcijańsku wywdzięczyła się za 
doznane krzywdy poczciwa Ustinja. Syn okrutnej pani 
roztrwonił odziedziczony po śmierci matki majątek, 
stoczył się na dno nędzy i znalazł się wreszcie w przy
tułku, gdzie go Ustinja odwiedzała, zanosząc od czasu 
do czasu trochę pieniędzy. Będąc pracownicą umiejęt
ną, uczciwą, a nam wyjątkowo życzliwą, odznaczała się 
jednocześnie głęboką religijnością. Marzeniem jej było 
udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej, co jej się uda
ło urzeczywistnić. Odwiedziła nas po powrocie, przy
wożąc pamiątki z odbytej pielgrzymki, ale już do służ
by nie stanęła. Pobudowała sobie we wsi rodzinnej na 
skraju lasu chatkę — celę, w której resztę życia na mod
litwie i dobrych uczynkach spędziła.

Zbliżał się koniec roku szkolnego, pierwszego, jaki 
przepracowałyśmy w gimnazjum kazańskim. Siostry po 
ukończeniu kl. VII miały przed sobą kl. VIII, czyli tzw. 
kurs pedagogiczny. Był on doskonale zorganizowany 
przez świetnego pedagoga, idącego z prądem najnow
szych na owe czasy wskazań wychowawczych, Kiereń-
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skiego, ojca przyszłego działacza politycznego175 pod
czas rewolucji w r. 1917* Poza wykładami pedagogiki, 
dydaktyki, metodyki, psychologii każda uczennica wy
bierała sobie przedmiot specjalny (jedna z sióstr obrała 
język francuski, druga — matematykę). Później ja 
i młodsza siostra, nie chcąc rozstawać się z wykładami 
p. Schlüter, wybrałyśmy język niemiecki. Ze specjalne
go przedmiotu uczennice VIII klasy dawały tzw. lekcje 
próbne w innych klasach oraz spośród uczennic klas 
młodszych wybierały dwie dziewczynki, które starały 
się poznać, obcując z nimi, umiejętnie je badając, śle
dząc ich postępy w naukach. Spostrzeżenia swe noto
wały i na ich podstawie pisały tych uczennic charaktery
styki, które były omawiane i dyskutowane w obecności 
nauczyciela pedagogiki, przełożonej gimnazjum i opie
kunki odpowiedniej klasy. Uczennice kursu pedago
gicznego odbywały też dyżury w klasach przedwstępnej 
i wstępnej, gdzie miewały lekcje i prowadziły pogadan
ki. Obowiązywały je też referaty z przeczytanych dzieł 
pedagogicznych.

Nastroje społeczeństwa rosyjskiego po reformach 
dokonanych w latach 60—tych przenikały w pierwszym 
rzędzie do środowisk młodzieży, a echa tych nastrojów 
siłą rzeczy dostawały się i do szkoły w latach, w których 
krystalizowały się i utrwalały nowe formy życia. Obok 
dokonywanych w latach 60—tych reform w społeczeń
stwie na plan pierwszy występują kwestie filozoficzne 
i moralne, rozpoczyna się wypracowywanie nowych in
dywidualno—moralnych ideałów, oparte na przewarto
ściowaniu wszelkich obowiązujących dotychczas war
tości, dotyczących rodziny i społeczeństwa. Grunt do
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tej roboty przygotowali czołowi przedstawiciele publi
cystyki i krytyki w osobach Czernyszewskiego176, Do- 
brolubowa177 i Pisarewa178. Czernyszewski i Dobrolu- 
bow za podstawę moralności uznawali egoizm i wystę
powali przeciwko uzależnieniu człowieka od nakazu 
moralnego, a także przeciwko zewnętrznemu zgnębie
niu indywidualności, którego dopatrywali się przede 
wszystkim w złych warunkach społecznych, domaga
jących się gruntownego przetworzenia. Ideałem moral
nym Pisarewa jest osobnik wyzwolony ze wszystkich 
praw moralnych, oddający się z całą swobodą swym na
miętnościom i żądzom, w celu wydobycia z życia takiej 
ilości rozkoszy, jaką tylko może zmieścić w sobie istota 
ludzka. Społeczeństwo, dotychczas skrępowane, zaczę
ło skwapliwie hołdować nowym ideałom i obok osobni
ków szczerze i mądrze pragnących postępu typy pospo
lite obniżają wielką ideę wyzwolenia i posuwają rozluź
nienie pęt krępujących społeczeństwo aż do odrzucenia 
wszystkiego, do zupełnego nihilizmu. Powieściopisa- 
rze odtwarzają w swych utworach nowe nastroje i dąże
nia do zreformowania życia. Czyni to Czernyszewski 
w swej jaskrawo tendencyjnej powieści pt. Cyfo didat’, za 
którą autor pojechał na kilkoletnie wygnanie, a książka 
jego, surowo zakazana, jako taka szczególnie skwapli
wie była poszukiwana i zdobywana przez młodzież. 
W związku z książką Czernyszewskiego przypominam 
sobie pewne wydarzenie w szkole, które nas, uczennice, 
do głębi poruszyło. Jedna z uczennic starszej klasy 
w rozmowie z koleżanką, córką miejscowego dygnita
rza, zapytała, jaką obecnie czyta książkę. Usłyszawszy 
nazwisko autora, powiedziała: „To nie jest pisarz pory
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wający, przeczytaj Cąto didat’ Czernyszewskiego, dopie
ro się dowiesz rzeczy nowych i ciekawych”. Córka 
dygnitarza z całą naiwnością zwróciła się do ojca, pro
sząc o dostarczenie jej tej porywającej książki. Przera
żony dygnitarz pośpieszył do przełożonej gimnazjum, 
żądając usunięcia ze szkoły „niebezpiecznej” wielbi
cielki Czernyszewskiego, co też na jego żądanie zostało 
dokonane. Biedną Sokolską (była to Rosjanka o pol
skim nazwisku) relegowano ze szkoły.

Upatrując niebezpieczeństwa w nowym ruchu, oba
wiając się rozluźnienia rodziny i obyczajów, powieścio- 
pisarze umiarkowani w osobach Turgieniewa i Goncza- 
rowa piętnują ujemne typy nihilistów, nadając im nie
kiedy cechy karykaturalne, Turgieniew w powieści Otcy 
i dicti (Bazarów), Gonczarow w powieści Obryw (Mark 
Wolochow)179. Powieść Turgieniewa, w której postępo
we pokolenie było odmalowane jako nihiliści odrzuca
jący wszystko i na każdym kroku przeczący sami sobie, 
stała się sensacją dnia, a jednocześnie wywołała zachwyt 
reakcjonistów, którzy po ukazaniu się powieści podnie
śli głowy, a lepszy odłam młodzieży postępowej nie 
mógł darować literatom ośmieszenia „nowych” ludzi. 
Najsmutniejszym jednak zjawiskiem było to, że znacz
na część młodego pokolenia nie zrozumiała policzka 
wymierzonego jej przez Turgieniewa i zaczęła szukać 
swego ideału właśnie w postaci nihilisty Bazarowa, 
o którym Pisarew pisał: „Bazarów zawsze postępuje 
tak, jak mu się to wydaje dogodnym, kierują nim jedy
nie względy osobiste. Ani nad sobą, ani w sobie nie 
uznaje żadnego regulatora, żadnego prawa moralnego, 
przed sobą żadnego wyższego celu, żadnego wyższego
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pomysłu”. „Jeśli bazar o vjszc~y~t 1 a jest chorobą —  doda
je Pisarew — jest to choroba naszych czasów, należy 
ją przebyć, przecierpieć, pomimo wszelkie paliatywy 
i amputacje powstrzymać jej się nie da”180. Świetnie pi
sane artykuły Dobrolubowa i Pisarewa, a także powieść 
Czernyszewskiego czytało się jako „ciekawostki”, ale te 
„nowe", zupełnie obce nam ideały nie porywały nas, 
przybyłych z wygnania syberyjskiego, gdzie pomoc 
wzajemna życzliwa, wyplenianie egoizmu, a nie zdoby
wanie największej sumy rozkoszy były regulatorami ży
cia, pełnego trosk i niepokojów o los pozostającej w pę
tach Ojczyzny.

Większe zainteresowanie nas, dziewcząt, budziła, 
wyłaniająca się z chaosu walk i nastrojów, kwestia ko
bieca. Z zapartym oddechem czytało się Stuarta Milla 
0  poddaństwie kobietm , a także artykuły Elizy Orzesz
kowej, które wyznaczały kobietom nowe stanowisko 
w społeczeństwie, wskazując im nowe zadania i obo
wiązki. Ruch kobiecy w społeczeństwie rosyjskim ujaw
nił się wśród lepszych, mądrzejszych jednostek w dąże
niu do światła, do zdobycia wiedzy, po którą sięgają do 
wyższych uczelni lub też, hołdując hasłom demokra
tycznym, „idą w naród”, aby tam pracować na stanowi
skach nauczycielek ludowych, szerząc światło w pań
stwie ciemnoty182. Nie brakło, niestety, obok tych rze
telnych emancypantek istot nie rozumiejących głębo
kiej treści nowych nastrojów i prawdziwej emancypacji, 
które przyjmują jedynie zewnętrzną jej formę, śpieszą 
upodobnić się do mężczyzn, a jednocześnie wypowia
dają im wojnę, tworząc zastępy prekursorek femini
zmu, lub też wyzwalają się z wszelkich pęt, czerpiąc 
wskazówki życiowe z nieszczęsnej bazarowszczyziiy■
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W naszej literaturze niepokojem o życie młodego 
pokolenia tętnią w tych czasach powieści El [izy] Orze
szkowej: Widma, Bańka mydlana, Sylwek CtnentarniklSi i in
ne. Kraszewski nadaje jednej ze swych powieści tytuł 
Szalona, już tym samym zaznaczając, jak w niej odmalo
wuje kobietę postępową184. T. T. Jeż stara się nakreślić 
typ dodatni kobiety dążącej do wiedzy, umiejącej pogo
dzić prawdziwą kobiecość z postępem, ale przyznaje się 
w tytule powieści, że jest to kobieta —  Wyśnional8s.

Po ukończeniu gimnazjum, niezależnie od nastro
jów w społeczeństwie i w literaturze, dotkliwie odczu
wałam wielkie braki w swym wykształceniu. Przeżywa
łam chwile prawdziwej rozpaczy na myśl o tych nikłych 
strzępach wiedzy, jakie wyniosłam ze szkoły. Marzyłam 
o wyższym zakładzie naukowym, ale w owych czasach 
uniwersytet w Kazaniu był dla kobiet zamknięty, a o wy- 
jeździe za granicę nie mogło być mowy ze względów fi
nansowych. Pozostawała jedyna droga prowadząca do 
zdobywania wiedzy, mianowicie samokształcenie, prze
de wszystkim w języku i literaturze polskiej oraz w hi
storii ojczystej. Obok tego czekała mnie praca zarobko
wa, gdyż pragnęłam dopomagać ojcu do regulowania 
budżetu domowego. Rozpoczęłam samodzielną pra
cę pedagogiczną, której podejmowałam się już, będąc 
w VIII—ej klasie, jako korepetytorka. Dostałam lekcje 
w domu właściciela wielkiego składu futer, niejakiego 
Sokołowa. W tym kupieckim domu osobę nauczycielki 
otaczano jakimś niezwykłym zaufaniem i szacunkiem, 
który mnie, siedemnastoletnią dziewczynę, onieśmie
lali żenował, a widok ośmioletniej uczennicy, ślicznej 
dziewczynki, napawał niepokojem na myśl, że nie po
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trafię należycie pokierować nauką tego miłego dziecka. 
Korzystając ze wskazówek zdobytych na kursie pedago
gicznym, przygotowując się do każdej lekcji jak do eg
zaminu, a poddając się surowej samokrytyce, rozpoczę
łam moją pracę, udzielając lekcji małej Soni, a także jej 
dwóm młodszym braciszkom. Szybko nawiązały się 
z dziećmi przyjazne stosunki, które ułatwiły mi pracę 
z nimi, a oboje pp. Sokołowowie na wszelkie sposoby 
starali się okazać mi swą wdzięczność za kierowanie na
uką ich dzieci.

Czas wolny od pracy nauczycielskiej poświęcałam na 
czytanie, pragnąc tą drogą wypełnić luki w swym wy
kształceniu. Co czytać? Od czego zaczynać? Na razie 
nie miałam żadnych wskazówek. I dzisiaj śmiać mi się 
chce przez łzy, kiedy przypominam sobie, jakimi zawi
łymi, zygzakowatymi ścieżkami kroczyłam do tajem
niczego sezamu wiedzy. Brało się do ręki każdą książ
kę, zapowiadającą rozwiązanie i wyjaśnienie palących 
naonczas zagadnień. Pociągały zarówno nauki przy
rodnicze, jak socjologiczne, historyczne, pedagogicz
ne. A więc wchłaniało się bez żadnego systemu: Darwi
na O powstawaniu gatunków, O pochodzeniu człowiekal8b, książ
ki przyrodnicze Haeckla187, Th. Huxleya188, Historię cy
wilizacji w Anglii Buckla189, dzieła historyczne Rankego190, 
Kraft und Stoff Büchnera191, Wstęp do socjologii Spencera 
i poczytną jego książkę O wychowaniu192, która utrwaliła 
w moim umyśle poczucie wielkiej odpowiedzialności za 
wzięte na siebie obowiązki nauczycielki.
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IX
Przede wszystkim jednak pociągały mię książki z zakre
su historii i literatury polskiej, których zdobycie nie 
tak łatwo przychodziło w obcym mieście, nie posiada
jącym żadnej czytelni polskiej. Aby wyjaśnić, skąd czer
pało się książki polskie, muszę wspomnieć o tym, jak 
ułożyły się nasze stosunki z przebywającymi tam roda
kami. Wkrótce po naszym przyjeździe ojciec odwiedził 
księży: Potwińskiego i Rowkiewicza, niezapomnianych 
dla swej działalności wśród kolonii polskiej. Ks. Row- 
kiewicz wykładał religię w gimnazjum i taką cieszył się 
tam powagą, że wykłady swoje prowadził w języku pol
skim, pomimo nakazu posługiwania się na lekcjach reli 
gii katolickiej językiem rosyjskim. W czasach później
szych, w końcu XIX wieku, wielkie zasługi zarówno dla 
Kościoła, jak i dla kolonii polskiej w Kazaniu, położył 
ks. Karol Sliwowski. Światły, pełen energii i zalet to
warzyskich, umiał zjednać sobie młodzież, przycho
dząc jej często z pomocą materialną i moralną. Ser
deczny przyjaciel naszej rodziny, nie zerwał tych sto
sunków i po opuszczeniu Kazania, skąd udał się do 
Władywostoku na trudną i owocną pracę, którą prowa
dził przez długie lata i zakończył jako biskup Dalekiego 
Wschodu.

Szczupłe grono naszych znajomych z czasów „po
kuty", poza wujem Mikszewiczem, który nas niekiedy 
odwiedzał i obdarzał słodyczami, stanowili pp. inżynie- 
rostwo Nitosławscy z córką Natalią i p. Witold Przec- 
ławski, brat profesorowej Borzymowskiej. Pp. Nito
sławscy posiadali na Białorusi majątek ziemski Jazwy. 
Pragnęli, aby ojciec objął majątek ten w dzierżawę, ale
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w owym czasie ojciec nie miai pozwolenia na za
mieszkanie w tzw. guberniach północno-zachodnich. 
P. Przecławski bywał naszym częstym gościem „na po
kucie”. Człowiek ten, o nieocenionym humorze, posia
dał w pamięci niewyczerpany zasób utworów poetyc
kich, a przede wszystkim pieśni patriotycznych z cza
sów ostatniego Powstania, które nam z zapałem dekla
mował i odśpiewywał.

Kolonia polska w Kazaniu, dość liczna, składała się 
w znacznej części z ludzi, którym po г. 1 86 3 „zapropo
nowano”, jak już o tym wspominałam, przesiedlenie się 
z Zachodu na Wschód193. Znalazły się tu z tej kategorii 
następujące rodziny: Borzymowscy; p. Edward Borzy- 
mowski, prof. jęz[yka] francuskiego, wdowiec z syna
mi Janem i Zygmuntem oraz córkami Marią i Zofią. 
Antoni Zbikowski, magister matematyki, wykładający 
w gimnazjum męskim i na uniwersytecie, wdowiec z sy
nami Bronisławem, Stanisławem, Antonim i córką Zo
fią. Waliccy; p. Zenon Walicki, prof. łaciny, z synami 
Bronisławem i Witoldem. Stanisławscy; p. Stanisław
ski, prof. uniwersytetu na fakultecie prawnym, znany 
tłumacz Boskiej komedii, ojciec Jana, słynnego malarza194. 
Kuzynka pp. Stanisławskich, p. Maria Dziewińska, wdo
wa z dwojgiem drobnych dzieci. Dwie siostry, Anna i Fe
licja Artymonowiczówny z bratem Piotrem, „przesied
lonym” z Mińszczyzny do Kazania. Nowiccy; p. Nowicki, 
pianista i kompozytor, założył tu wraz ze swą siostrą 
Aleksandrą szkołę muzyczną, którą z wielkim powo
dzeniem kierował195. Jego uczennice, świetnie przygo
towane, zwykle były przyjmowane na wyższy kurs kon
serwatorium w Warszawie. Kondratowiczowie z synami
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Ignacym i Wacławem oraz córkami Elwirą i Michali
ną. R Kondratowicz, z zawodu inżynier leśnik, pani, 
zdolna pianistka, pracowała w szkole muzycznej p. No
wickiego. Córka ich, Elwira, ukończyła chlubnie, jako 
uczennica prof. Sztrobla [ ! ] I9b, Konserwatorium War
szawskie, miała przed sobą zapewnioną karierę arty
styczną, jako wysoce uzdolniona pianistka, przełożyła 
jednak nad świetną karierę ciche życie domowe, wycho
dząc za mąż za inżyniera Kuncewicza. Znana była w Ka
zaniu jako doskonała profesorka muzyki. Doktorostwo 
Grossowie z córką Marią. Dr Gross, wychowanek Uni
wersytetu Wileńskiego, przemiły staruszek, cieszył się 
dużą wziętością jako sumienny i świetny lekarz. P. Leon 
i Maria z Grossów Chrzczonowiczowie. R Leon pełnił 
obowiązki architekta gubernialnego i godnie w stosun
kach swych z władzami reprezentował swe polskie po
chodzenie. Bogdanowiczowie z synem Antonim, które
go w obcym środowisku potrafili wychować na rzetel
nego patriotę Polaka. R Klementyna Dąbrowska z syna
mi Bronisławem i Tadeuszem oraz córkami Leontyną, 
Marią i Julią, rozwiązała z powodzeniem w praktyce 
kwestię kobiecą: jako wdowa pozostała z gromadką 
dzieci pracowała w biurze telegraficznym, trudniła się 
udzielaniem lekcji muzyki i jęz[yka] francuskiego, 
utrzymując w ten sposób rodzinę. R Erazm Kowalski, 
właściciel tzw. sklepu warszawskiego, zaopatrywał ko
lonię polską w doskonałe obuwie, sprowadzane z War
szawy. Świetny to był typ kupca—polityka, który mi się 
żywo przypominał, kiedy czytałam w Lalce Prusa pa
miętnik Rzeckiego197. Przejęty polityką w nowo po
wstałej Republice Francuskiej, a także zakusami pru
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skimi Bismarcka, lubił bawić swych klientów inteligen
tnie i zajmująco prowadzoną rozmową. Warchałowscy; 
on, wysoki urzędnik sądowy, ojciec Jerzego Warchałow- 
skiego198.

Nieco później zainstalowali się w Kazaniu profeso
rowie uniwersytetu: Jan Baudouin de Courtenay1" , M i
kołaj Kruszewski200, lingwiści, Kołmaczewski, lektor 
języka niemieckiego na uniwersytecie. Między inny
mi późniejszymi przybyszami, którym zabrakło miej
sca w Kraju, lub którzy, jak Australc^yk El[izy] Orzesz
kowej201, dążyli na Wschód za „pasztetem”202, znalazł 
się p. Walewski, wysoki urzędnik sądowy, ożeniony ze 
znaną artystką dramatyczną, Marią Derynżanką205. Po
znałam pp. Walewskich u Mikołajostwa Kruszewskich, 
gdzie byłam na przyjęciu wieczornym z moim ojcem, 
który przed laty przyjmował w swoim domu w Tom- 
sku ojca p. Walewskiego, zesłańca, powracającego ze 
wschodniej Syberii204. Ojciec nie omieszkał zakomuni
kować p. Walewskiemu, że znał jego ojca. Trzeba było 
widzieć przerażenie, jakie na wzmiankę o ojcu zesłańcu, 
uczestniku Powstania, odmalowało się na obliczu wy
sokiego urzędnika sądowego. Szybko wziął mego ojca 
na stronę i prosił usilnie, aby nigdy przed nikim o tym 
fakcie nie wspominał. Ze swej strony ojciec, entuzjasta 
Powstania Styczniowego, którego cechowała na ogół 
wielka powściągliwość i pobłażliwość w sądach o lu
dziach, nie mógł bez odrazy wspominać tchórzem pod
szytego p. Walewskiego. Najsmutniejszym był fakt, że 
p. Walewska, która przez szereg lat uprawiała na scenie 
warszawskiej nasz piękny język, z czasem zrusyfikowała
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się podobno pod wpływem męża karierowicza i do dzie
ci swoich przemawiała po rosyjsku.

Do rodzin zmuszonych w swoim czasie przenieść 
się z Kraju na Wschód należeli pp. Seifmanowie z sy
nem Stanisławem oraz córkami Joanną i Antoniną. 
R Seifman205, jako dyrektor Instytutu Weterynaryjne
go, pochłonięty pracą, mniejszy brał udział w życiu to
warzyskim polskiej kolonii. Natomiast z młodzieżą pp. 
Seifmanów nawiązały się miłe stosunki. Starsza moja 
siostra Maria udzielała lekcji Antolce, późniejszej żo
nie prof. Witkowskiego2“6, autora znakomitych pod
ręczników fizyki, o których prof. Stanisław Kalinow
ski207 mówił, że to nie są książki, ale „nadksiążki”.

Najbliższe nasze stosunki, poza domem pp. Seifma
nów, nawiązały się oczywiście z domami, gdzie była 
młodzież w naszym mniej więcej wieku, a więc z domem 
prof. Borzymowskiego, Zbikowskiego i p. Dąbrow
skiej, a wielce nam przyjazna kuzynka prof. Stanisław
skiego, p. Dziewińska, była nieocenioną dostarczyciel
ką książek polskich, które czerpała z bogatej biblioteki 
kuzyna profesora. Nasze młode kółko zbiera się na 
wspólne czytania kolejno w domu miłej p. Dziewiń- 
skiej, w naszym domu, u pp. Borzymowskich, Żbikow
skich i u p. Dąbrowskiej, która z prawdziwie macie
rzyńską życzliwością traktuje wszelkie młode poczyna
nia, a także u p. Felicji Artymonowiczówny, kochanej 
i szanowanej dla niezwykłej umiejętności obcowania 
z młodzieżą, bajecznej dobroci i prawości charakteru. 
Wyrabiając w sobie samodzielnie zdolność do odpo
wiedzialności za własne czyny, poważnie mi przez ojca 
w 11— ym roku życia zaleconej, nie zawsze z tej pracy
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nad sobą zadowolona, najchętniej po rady i wskazówki 
udawałam się do kochanej p. Feli. Od nikogo nie usły
szałam tyle prawdy, nieraz gorzkiej, o sobie, a jednocze
śnie mało osób nie należących do rodziny tak kochałam 
jak zacną, niezapomnianą p. Felicję.

Na naszych wieczorach czytanych pochłanialiśmy 
utwory trzech wieszczów, Syrokomli, listy Kramera208. 
Wieczory te urozmaica niekiedy gra na fortepianie stu
denta fakultetu matematycznego, Stanisława Zbikow
skiego, wybitnie zdolnego szopenisty, wielce mi przy
jaznego, z którym miałam dużo wspólnych zaintereso
wań. Po ukończeniu uniwersytetu i petersburskiego In
stytutu Dróg i Mostów nasz szopenista otrzymał, ja
ko inżynier, posadę na Syberii, a po zorganizowaniu 
w Tomsku politechniki pracował w niej jako profesor. 
Po pierwszej wojnie światowej przybył do Warsza
wy. Spotkaliśmy się jak dwoje dobrych, starych przyja
ciół, których wspólne zainteresowania z biegiem cza
su nie straciły nic ze swojej młodzieńczej świeżości, ra
czej przybrały na sile i niejako się skrystalizowały. Bied
ny p. Stanisław pod koniec życia zaniewidział, nie mógł 
sam rozczytywać się w ulubionych książkach. Odwie
dzałam go od czasu do czasu, aby mu czytać Prawo two
rzenia Hoene—Wrońskiego209, który go jako myśliciel 
porywał i przekonywał.

Dużo uroku na nasze zebrania wnosiła również 
swym śpiewem obdarzona wyjątkowo pięknym głosem 
moja przyjaciółka, Zosia Borzymowska. Po paroletnich 
studiach w Konserwatorium Warszawskim występowa
ła w Operze Warszawskiej. Po powrocie do Kazania wy
szła za mąż za inżyniera leśnika Ignacego Onichimow-
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skiego. Brała udział w licznych koncertach dobroczyn
nych, a także występowała gościnnie w Operze Kazań
skiej, bardzo życzliwie witana przez publiczność. Za
padła na gruźlicę, odziedziczoną po matce, i, nieodża
łowana, zmarła młodo, osierocając dwoje dzieci: có
reczkę Jankę, późniejszą Jacyniczową, i syna Witolda, 
który podczas pierwszej wojny światowej zaginął bez 
wieści. Janką, która po śmierci matki zamieszkała w na
szym domu, zaopiekowały się serdecznie moje siostry, 
one też pielęgnowały przez cały czas jej choroby moją 
biedną przyjaciółkę. Podówczas byłam już w Kazaniu 
nieobecna.

W gronie naszym przebywała przez pewien czas 
Bronka Jasińska, której życie mogłoby być tematem 
do powieści. Jako młodziutka sierota, pozostająca bez 
opieki, po bardzo ciężkich przeżyciach w Warszawie, 
a potem w Moskwie, dokąd zły los ją przerzucił, znala
zła się na bruku kazańskim, bliska wykolejenia, w poło
żeniu bardziej niż rozpaczliwym. Przygarnięta przez 
najpoczciwszą w świecie p. Felicję, w życzliwym, ser
decznym otoczeniu domów rodzinnych, z pewnymi 
wyjątkami nieufnie spoglądającymi na borykanie się 
z losem samotnej w świecie dziewczyny, odzyskała rów
nowagę moralną, która ułatwiła jej wejście na odpo
wiednią drogę pracy. W szlachetnym swym z natury 
sercu zachowała żywą wdzięczność dla ludzi, którzy 
w trudnym momencie jej życia serdecznie podali jej rę
kę. Szczególną wdzięczność żywiła dla siostry mojej 
Gabrieli, która otaczała biedną, kochaną przez nas 
Bronkę prawdziwie siostrzaną opieką. Wśród swych 
najróżnorodniejszych prac dobroczynnych znalazła
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Bronka czas na zdobycie wiedzy fachowej. Przygotowa
na przez moje siostry, złożyła odpowiedni egzamin 
i ukończyła dwuletni kurs felczerski. Przez szereg lat
była prawdziwym aniołem opiekuńczym cierpiących 
i chorych, do których zawsze w odpowiedniej chwili
z pomocą i pociechą przyjść potrafiła.

Letnie miesiące spędzałyśmy zazwyczaj na letnisku 
we wsi podmiejskiej w towarzystwie p. Felicji i kilku 
przyjaciółek. Ojciec, ze względu na swą odpowiedzialną 
pracę, nie mógł przebywać stale na wsi, odwiedzał nas 
parę razy w tygodniu. Odwiedzają też nas tam często 
członkowie naszego kółka, między innymi Jan Stani
sławski, który z prawdziwym malarskim upodobaniem 
organizował na miłym wzgórzu, porośniętym sosna
mi, spotykanie wschodu słońca. Zebrania nasze były 
miłym wypoczynkiem po pracy nauczycielskiej, której 
też z zamiłowaniem oddawały się moje starsze sio
stry, podczas gdy siostra najmłodsza wchłaniała jeszcze 
mądrości kursu gimnazjalnego. Grono naszych uczen
nic i uczniów coraz się zwiększa. Chętnie ta najmłod
sza młodzież odwiedza nas poza godzinami lekcji. 
Urządzamy dla nich zebrania, na których z tą dzieciar
nią pysznie się bawimy. Rzadki poranek niedzielny mi
ja nieożywiony obecnością „milusińskich”. Żartowano 
z nas, że uprawiamy „kult dzieci”. Nie było to dalekie 
od prawdy. Obok dzieci posiadałam jeszcze dwie „sła
bostki” —  kwiaty i książki, tak iż dzisiaj moi wnuczko
wie, zapytani, do jakiej partii należy babcia, bez zająk- 
nienia odpowiadają: „do partii KDK”.

Grono zaprzyjaźnionych z nami uczniów i uczennic 
stanowią wyłącznie dzieci polskie, o które najbardziej
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nam chodziło, a których nauka obok kursu obowiązu
jącego w szkołach obejmowała przedmioty polskie. 
Pierwszymi naszymi uczenniczkami z tego grona były 
dwie córeczki prof. Mikołaja Kruszewskiego, Wacia 
i Stasia, z którymi przez kilka lat z przyjemnością, jako 
ze zdolnymi i chętnymi do nauki dziewczynkami, pra
cowałam. Stasia, po ukończeniu studiów uniwersytec
kich w Krakowie, została żoną prof. Adama Znamirow- 
skiego i jako przełożona gimnazjum św. Kingi w Kiel
cach wydała mi przy pewnej sposobności wprawdzie 
zbyt pochlebne, ale jakże memu nauczycielskiemu pol
skiemu sercu miłe świadectwo. Brzmiało ono, jak nastę
puje: „Pracę pedagogiczną p. Ostromęckiej cechowało 
pełne zapału przeświadczenie o ważności nauki i słowa 
polskiego w środowisku rosyjskim. To entuzjastyczne 
ustosunkowanie się do polskości i idealizm w ujęciu za
dań życia ludzkiego umiała przelać i utrwalić w duszach 
młodzieży. Kształtując dusze dzieci polskich, zrodzo
nych na dalekiej obczyźnie, rozbudzała w sercach go
rące umiłowanie Ojczyzny i sprawy polskiej. A pracując 
rzetelnie i niestrudzenie w tym duchu, była w liczbie 
tych nauczycieli polskich, którzy w ciężkich warunkach 
niewoli budowali Polskę w duszach młodego poko
lenia”.

W miarę jak w rodzinach polskich dzieci osiągały 
wiek szkolny, rodzice chętnie powierzali nam ich naukę. 
Tworzą się komplety, obejmujące po kilkoro dzieci. 
W tych zespołach znajdą się dzieci pp. Kuncewiczów, 
Onichimowskich, Jacyniczów, Kamienieckich, Popław
skich, Brygiewiczów, Słuczanowskich. Największy za
pał w tej gromadce, który niekiedy ujawniał się w spo
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sób bezpośrednio naiwny, budziły lekcje historii Polski. 
Nie zapomnę nigdy, jak po jednej lekcji, na której była 
mowa o unii horodelskiej, podbiegł do mnie Władek 
Kuncewicz (późniejszy oficer wojsk polskich) i przy
padając do mych rąk, zawołał: „Dziękuję, dziękuję pani 
za to, że pani połączyła Litwę z Polską!"

X
Pewnej zimy udało nam się zgromadzić na wspólnej za
bawie wszystką niemal dziatwę polską, znajdującą się 
w Kazaniu. Przyszło to trudniej, gdyż nie mogłyśmy 
tak licznej gromadki pomieścić w domu prywatnym. 
Z pomocą przyszedł nam poczciwy ks. proboszcz Wa
szkiewicz, ofiarowując na tę Gwiazdkę lokal na pleba
nii. Przy pomocy naszych starszych uczennic przygo
towałyśmy ozdoby na choinkę, sprowadziłyśmy z War
szawy książeczki na podarunki, które wraz ze słodycza
mi miały być rozdane małym gościom. Wspaniałą choi
nę dostarczył inż. Bogdanowicz, który tez pożyczył 
nam epidiaskopu210 do wywoływania na ekranie obra
zów, ilustrujących różne momenty naszych dziejów. 
Trudno opisać zachwyt i ożywienie zgromadzonej na 
plebanii dzieciarni. Bawiono się wyśmienicie. Stała się 
jednak rzecz nieoczekiwana, która mogła zepsuć całą 
zabawę. Oto w chwili kiedy p. Bogdanowicz ustawiał 
epidiaskop i kiedy miała rozpocząć się pogadanka, ilu
strowana odpowiednimi obrazami, ozwał się dzwonek 
i w przedpokoju ukazał się gość nieoczekiwany i wielce 
niepożądany. Był nim urzędnik policji, zwabiony rzęsiś
cie oświetlonymi oknami plebanii. Na szczęście wśród
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rodziców przybyłych z dziećmi na zabawę znalazł się 
p. Michał Żarski. Ujął pod rękę nowo przybyłego „go
ścia”, wprowadził go do jadalni do suto zastawionego 
stołu, na którym znalazła się niebawem butelka dosko
nałego rumu. Częstował „gościa”, dolewając rumu do 
herbaty, a w tym czasie w salonie ukazywały się na ekra
nie obrazy ilustrujące bitwę racławicką. „Pan Ryków” 
(tak go przezwaliśmy przez pamięć na bohatera Pana 
Tadeusza'), dobrze ugoszczony i zupełnie zadowolony, 
opuścił lokal ks. proboszcza, a p. Michałowi za jego do
wcipny pomysł zgotowaliśmy gorącą owację. Wspomi
nając p. Michała Żarskiego, nie mogę pominąć milcze
niem jego przeżyć jako ofiary polityki apuchtinowskiej. 
R Michał, po ukończeniu Szkoły Głównej, pracował 
w Piotrkowie jako nauczyciel matematyki. W jakimś za
targu z kuratorem Apuchtinem naraził się temu polako
żercy211; zmuszony porzucić swą pracę w gimnazjum, 
postanowił obrać inny zawód. Obdarzony wyjątko
wą inteligencją, wszechstronnie wykształcony, przestu
diował nauki prawne i jako urzędnik sądowy znalazł się 
z rodziną w Kazaniu, wnosząc do naszej kolonii wszyst
ko dobro, jakie miał w swym szlachetnym polskim ser
cu. Rozmowy, jakie z p. Michałem prowadziłam na 
przeróżne tematy, dawały mi ogromne zadowolenie 
moralne, pomimo pewnych rozbieżności w naszych po
glądach na niektóre sprawy. Różniliśmy się zasadniczo 
w sądach o Powstaniu 18 6 3 r. Wówczas kiedy ja Po
wstanie Styczniowe uważałam jako kapitał, który przez 
pokolenia będzie procentował, p. Michał ze swego do 
pewnego stopnia pozytywistycznego stanowiska wi
dział w nim jedynie klęskę, spowodowaną nierozważ
nym porywem, toteż mając kiedyś w ręku mój egzem-
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plarzDyktatora Żuławskiego212 do motta autora: „Suum 
fac et ne respicias finem”213, dopisał: „Quidquid agis, 
prudenter agas et respice finem”214.

Jeśli my, siostry, uprawiałyśmy, jak mówiono o nas 
żartobliwie, „kult dzieci”, to o ojcu naszym dałoby się 
powiedzieć, że uprawiał „kult młodzieży”. Sam pogod
ny, żywego usposobienia, lubił widzieć koło siebie mło
de życie. Toteż młodzież doskonale czuła się w naszym 
domu, darząc ze swej strony naszego ojca wielką sym
patią i zaufaniem. Zastęp tej młodzieży był liczny, gdyż 
stanowili go słuchacze dwóch wyższych zakładów na
ukowych, przybywający do Kazania z różnych stron, 
a niekiedy i z Warszawy po jakichś wstrząsach apuchti- 
nowskich lub rozruchach, poczytywanych za politycz
ne215. Przychodzą na pamięć ich nazwiska: Leon Gło
wacki, bracia Zbikowski Bronisław, Stanisław i Antoni, 
Jan Stanisławski, Strawiński, Józef Englert, Dydale- 
wicz, Piotrowicz, Kijowski, Komierowski, Lipski, Le
szczyński, Wacław Szemioth, Znatowicz, Bronisław 
Walicki, Mergiel, Karol Załuski, Sosonka, Rotsztat, 
Malinowski, Choroszewski.

Studenci, życzliwie witani, a nie traktowani jak epu- 
zerowie216, chętnie garną się do polskich domów ro
dzinnych217, wnosząc w nie ze swej strony ożywienie, 
świeży powiew, dostarczając ukazujących się w tych 
czasach nowych książek, wśród których Historia oprapra- 
dziadku i praprawnuku11& T. T. Jeża, Z różnych sfer119 El [izy] 
Orzeszkowej, Szkice węglem110 Sienkiewicza z ich demo
kratycznymi hasłami, dzieje „nizin” społecznych, ot
wierały nowe horyzonty, porywały. Toteż na obchód ju
bileuszowy 25—lecia pracy literackiej Jeża, po wspólnej
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naradzie, młodzież polska z Kazania wysłała depeszę tej 
wymownej treści: „Tyś naszą gwiazdą przewodnią”221. 
Marzyłam wówczas o osobistym poznaniu Orzeszko
wej i Jeża, którego portrecik, ołówkiem przez siebie na
szkicowany, miałam na biurku. Nie udało mi się poznać 
go osobiście, gdyż przebywał w Szwajcarii, a o podró
ży za granicę nawet marzyć nie mogłam, ale jakże dziw
nym zrządzeniem losu udało mi się w wiele, wiele 
lat później, już w wolnej Polsce, wypowiedzieć wyra
zy uwielbienia dla ulubionego pisarza mej młodości je
go szanownej córce, p. Rawita—Gawrońskiej. A jak się 
to stało, opowiem. Przez lata 1931 i 1932 mieszka
łam w Aninie pod Warszawą, dojeżdżając codziennie 
do miasta na lekcje do gimnazjum p. Antoniny Wa
lickiej222. Parę razy widziałam w drodze p. Gawrońską, 
która mieszkała wówczas w Józefowie, o parę stacji od 
Anina oddalonym. Ogromnie pragnęłam z nią poroz
mawiać. Przepełniony jednak zazwyczaj wagon nie na
dawał się na miejsce odpowiednie do rozmowy, która 
nie miała być banalną, przygodną rozmówką, jaką nie
kiedy dla skrócenia czasu nudnej drogi się prowadzi. 
Nie zbliżałam się tedy do p. Gawrońskiej, wyczekując 
odpowiedniej chwili, która się wreszcie nadarzyła. Pew
nego razu, po długo trwającej sesji szkolnej, wracałam 
do Anina późnym wieczorem. Znalazłam się w wagonie 
w towarzystwie p. Gawrońskiej, bez przygodnych pasa
żerów. Skorzystałam ze sposobnej chwili, zbliżyłam się 
do p. Gawrońskiej i oświadczyłam, że ma przed so
bą gorącą wielbicielkę talentu jej ojca. Nie potrzebu
ję mówić, że po tym wstępie zawiązała się znajo
mość i ożywiona ciekawa rozmowa, która trwała przez
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cały czas naszej wspólnej podróży. W rozmowie tej 
wspomniałam o depeszy, wysłanej przed laty przez 
młodzież z Kazania. Ze wzruszeniem p. Gawrońska 
opowiadała mi, jak jej ojciec spłakał się, odczytując tę 
depeszę. Z tej krótkiej, ale niezapomnianej znajomości 
mam miłą pamiątkę. Jest to przesłany mi przez p. Ga
wrońską życiorys jej genialnego syna, Andrzeja Ga
wrońskiego225, skreślony ręką jego siostry, używającej 
pseudonimu T. Brudzewski, z miłą dedykacją: „Pani 
Jadwidze Ostromęckiej na pamiątkę depeszy, wysłanej 
przed półwiekiem z Kazania, to wspomnienie o wnuku 
T. T. Jeża ofiaruje córka Jego. 2 maja 1932 r.”

Cofam się do czasów, które ze względu na pogoń za 
zdobywaniem wiedzy mogłabym nazwać mymi czasami 
studenckimi. Młodzież, z którą przebywało się na sto
pie koleżeńskiej, widząc nasze borykanie się z trudno
ściami napotykanymi na drodze do samokształcenia, 
postanowiła przyjść nam z pomocą. Pomysłowi chłopcy 
przez pewną zimę zorganizowali dla „koleżanek” od
czyty z zakresu chemii i fizyki. O tych ze szlachetnego, 
czystego źródła płynących poczynaniach kochanej mło
dzieży nie mogę dzisiaj wspominać bez wzruszenia. 
Pracę nad samokształceniem ułatwiła mi też możność 
uczęszczania na wykłady (rodzaj kursów dokształca
jących) zorganizowane w owym czasie przez profeso
rów fakultetu przyrodniczego i fizyko—matematyczne
go oraz korzystanie z polskich księgozbiorów prof. Ja
na Baudouina de Courtenay i prof. Mikołaja Kruszew
skiego, który przez pewien czas udzielał mi swej wiedzy 
z zakresu lingwistyki, a także cenne wskazówki, jakie 
otrzymywałam od p. Romualdy Baudouinowej224, ko
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biety rzetelnie wykształconej i życzliwie ustosunkowa
nej do młodzieży pragnącej się kształcić. Nie znalazłam 
natomiast bodźca do pracy w książce Bourgeta Essais de 
psychologie contemporaine, w jego artykule o Flaubercie225. 
Bourget rozwija tu swój ulubiony temat o szkodliwym 
wpływie nauki na umysły nieprzygotowane i wyraża 
obawę, aby rozwijająca się w naszym wieku zdolność 
analizy, również jak „powódź” różnorodnych idei, po
dawanych w książkach i pismach, nie nazbyt wstrząsały 
duszą ludzką. Są to kwestie, które, jak utrzymuje Bour
get, dręczyły Flauberta22*5, cierpiącego na brak równo
wagi wewnętrznej, i które autor Pani Bovary rozstrzyga 
w całym szeregu powieści. Nie znałam wszystkich jego 
utworów, zdawało mi się jednak zawsze, że nieszczęścia 
pani Bovary w znacznej mierze wynikały z przyczyny, iż 
była ona zbyt daleka od zdrowej myśli i prawdziwej na
uki. Upatrywanie ujemnego wpływu „rozwielmożnio- 
nej" myśli na wolę i uczucia człowieka wydawało mi się 
nader dziwnym, bo czyż dlatego, że w chwilach przej
ściowych, w warunkach nie sprzyjających normalnemu 
rozwojowi myśli spotykamy ludzi z chorą wolą, obda
rzonych zadziwiającą zdolnością analizy i przez to nie
zdolnych do nieświadomej działalności serca, czyż dla
tego zamiast zawołać z poetą „więcej światła!”227, mamy 
wyrażać obawę, że jest światła za wiele? Po wielokroć 
zapytywałam: czy można zakreślić granice rozwoju my
śli ludzkiej? W jaki sposób uwięzić jej wolny polot, je
dynie umożliwiający, jak mi się wówczas zdawało, du
chowy wzrost ludzkości? Niesmak budziły twierdzenia 
Bourgeta i sprawiały przygnębiające wrażenie, gdyż mi
mo woli nasuwały smutne pytanie: czyżby najgorętsze
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usiłowania w zdobywaniu jasnej myśli były tylko choro
bliwym szamotaniem się w jakimś labiryncie porywów, 
bez dokładnego celu, obfitych w bardzo wątpliwe rezul
taty. Pocieszałam się, jak mogłam, odczytując artykuł 
Bourgeta o Flaubercie.

W owym czasie, poza wszelkimi zajęciami obowiąz
kowymi, uprawiałam „twórczość poetycką”. Próbowa
łam też sił na obrazkach z życia tutejszego, ale nie by
łam z tych prób zadowolona. Po całodziennej pracy na
uczycielskiej (miewałam wówczas po 8 godzin lekcji 
dziennie) myśl, ożywiona jakimś silniejszym wraże
niem, łatwiej układała się w wiersz ulotny i choć czułam 
zawsze, jak dużo pozostawiały do życzenia te moje 
„utwory", to jednak najchętniej wypowiadałam w wier
szach dręczące mnie zwątpienia i nurtujące uczucia.

Na naszych zebraniach koleżeńskich i wspólnych 
czytaniach dochodziliśmy do przekonania, że nie ma
my żywszego kontaktu z Krajem. Brak nam było pism 
periodycznych, które by nas stale o tym, co się dzieje 
„u nas”, informowały. Trzeba było zdobyć się na prenu
meratę. Zorganizowaliśmy u kochanej p. Felicji tombo- 
lę228 i za osiągnięte tą drogą pieniądze wypisaliśmy 
„Prawdę”, „Przegląd Tygodniowy”, „Wędrowca” i parę 
pism codziennych229. Świętochowski jako „Poseł Praw
dy” zaciekawiał nas i porywał bezwzględną śmiałością 
swego nowego światopoglądu23“. Jego Sudan grochów  
głównych było czytanych i gorąco dyskutowanych w na
szym młodym kółku231. W celu podtrzymania nadal 
prenumeraty pism i sprowadzania książek z Warszawy, 
które by utworzyły zapoczątkowanie czytelni polskiej, 
postanowiliśmy zawiązać ściślejsze koło, którego człon
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kowie zobowiązali się wnosić pewną opłatę miesięczną. 
W kole tym byłam skarbnikiem, jak mówiono nieubła
ganym, gdy chodziło o ściąganie składek. Toteż mło
dzieńcy, nieraz wprost z poczty po otrzymaniu zasiłku 
miesięcznego od swych rodzin, śpieszyli ze składką do 
twardego skarbnika. W ten sposób nawiązaliśmy żyw
szy kontakt z Krajem i daliśmy początek zorganizowa
niu polskiej czytelni w Kazaniu, która, rozwijając się 
pomyślnie, liczyła z czasem parę tysięcy tomów252.

W gronie naszym znalazło się paru dobrych recyta
torów i recytatorek, co nasunęło myśl przemówienia do 
członków kolonii polskiej ze sceny w języku ojczystym. 
Postanowiono zorganizować przedstawienie teatralne, 
a ponieważ miało ono się odbyć w większej sali publicz
nej, trzeba było uzyskać pozwolenie władz. Wydelego
wano moją starszą siostrę Marię i mnie. Z trzema jed
noaktówkami w ręku udałyśmy się do gubernatora, któ
rym był naonczas niejaki Czerkasow; podobno przed
tem urzędował w Warszawie i mówił po polsku255. Przy
jął nas na audiencji uprzedzająco grzecznie, na przed
stawienie zezwolił, podanych mu niejako do cenzury 
komedyjek nie przyjął, natomiast „dowcipnie” poprosił 
o bilety wejścia dla siebie i policmajstra. Wieść o ma
jącym się odbyć po raz pierwszy w Kazaniu przedsta
wieniu w języku polskim zgromadziła niemal całą naszą 
kolonię. Zjawili się też zapowiedziani przez siebie „go
ście”. Efekt odegranych komedyjek był nadspodziewa
ny: podobała się gra artystów, bawiły dowcipne powi
kłania sytuacji komediowych, a przede wszystkim roz
rzewniło słowo polskie słyszane ze sceny. Gubernator 
po polsku podziękował nam za wielką, jak mówił, przy

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat I 8 6 2 - I 9 I I  107

jemność estetyczną, jakiej doznał na naszym przedsta
wieniu234. Utrwaliła się tradycja przedstawień teatral
nych w języku polskim. Przetrwała ona do chwili, kiedy 
po r. I 905 powstało Katolickie Towarzystwo Dobro
czynności, które kilka razy do roku, w celu powiększe
nia swych skromnych funduszów, urządzało przedsta
wienia w języku polskim235. Sekretarką, a potem wi
ceprezesem Towarzystwa była najstarsza moja siostra 
Maria236.

Prawdziwą uroczystością w kolonii polskiej był kon
cert dany przez Apolinarego Kątskiego, który jadąc 
z Ameryki do Europy Zachodniej, zawadził o Kazań. 
Między innymi swoimi utworami odegrał nam, z za
dziwiającą na swój podeszły wiek werwą, znane Rewii 
du lionli7. Wiedzieliśmy wszyscy, o jakim przebudze
niu i o jakim lwie mówią te dźwięki, toteż, powsta
jąc z miejsc, zgotowaliśmy sędziwemu artyście go
rącą owację, darząc go nie milknącymi długo oklaskami 
i kwiatami. Z entuzjazmem też były witane występy 
artysty Opery Warszawskiej Zakrzewskiego238, który 
swym pięknym tenorem czarował nas w Halce, Fauście, 
Giocondye, Żydówce, Hugonotach~i9, a także koncerty Józe
fa Hofmana240. Kiedy po koncercie dyrektor miejscowej 
szkoły muzycznej zwrócił się do artysty z komplemen
tem: „Ależ pan jest drugi Rubinstein", Hofman miał 
na to dowcipnie, choć nieco chełpliwie odpowiedzieć: 
„Nie, panie, ja jestem pierwszy Hofman”.
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XI
Pragnąc czuć się bardziej bliską stron rodzinnych i nie
jako duchowo z nimi obcować, postanowiłam nawiązać 
listownie znajomość z Elizą Orzeszkową, o której oso
bistym poznaniu od dawna marzyłam, a której książki 
znajdowały oddźwięk w młodym pokoleniu. Nieprze
partą stawała się chęć nawiązania korespondencji z au
torką, dzielenia się z nią bezpośrednio wrażeniami, 
przeżyciami i rozmyślaniem o sprawie narodowej. Bo
jąc się być natrętną, długo walczyłam z chęcią wysłania 
listu. Po pewnym wahaniu wreszcie stało się. Nie bar
dzo fortunnym, jak mi się to dziś wydaje, był zapewne 
pomysł użycia mych „utworów” jako legitymacji uła
twiającej mi listowne zwrócenie się do drogiej autorki 
Nad Niemnem, Jak już zaznaczyłam, stało się. List z wy
razami uczuć najgorętszych i kilkoma „utworami” oraz 
nieśmiałą prośbą o wydanie o nich sądu powędrował do 
Grodna241. Z niepokojem i niecierpliwością wyglądana 
odpowiedź niebawem nadeszła. Zawierała serdeczne 
życzenia i gotowość udzielania mi rad i wskazówek, 
a także przypomnienie rodziców moich jako dawnych 
znajomych z Grodzieńszczyzny. Nawiązana korespon
dencja już nie została zerwana. Zrozumienie i od
dźwięk żywy znajdowało się w jej listach, pełnych rad 
mądrych, wskazówek i zachęty do pracy, co było mi 
wielką otuchą w mym życiu na obczyźnie.

Ojciec nasz już od paru lat nie pracował w ziem- 
stwie, okrojonym i zniekształconym po tragicznej 
śmierci242 Aleksandra II przez jego tępego syna 
Aleksandra III243, którego żona, królewna duńska Ma
ria Teodorówna244, zamierzała „uzdrowić” rozluźnione
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stosunki rodzinne, zwracając, jak mówiła, Rosji żony 
i matki. Nastały czasy ciężkiej reakcji. Ojciec znalazł 
się w gronie ludzi idących z prądem nowego kursu. Pra
ca z nimi stała się wielce utrudniona, wobec czego oj
ciec opuścił placówkę w ziemstwie i otrzymał posadę 
w Zarządzie Miejskim, na której niemal do końca życia 
pozostawał245. My, trzy siostry, pracujemy w miłym na
szemu powołaniu zawodzie nauczycielskim. Najstarsza 
z nas pracuje w gimnazjum prywatnym p. Wagnerowej 
jako nauczycielka matematyki, zaś najmłodsza utwo
rzyła własne ognisko domowe, wychodząc za mąż za in
żyniera leśnika Klemensa Kruszewskiego24*5, brata pro
fesora Mikołaja.

Zbliżał się rok 1891, w którym przypadało 25^1ecie 
pracy autorskiej Elizy Orzeszkowej. Polki zamieszkałe 
w Kazaniu po wspólnej naradzie postanowiły wysłać ad
res do Jubilatki. Ponieważ od dawna pragnęłam poznać 
osobiście bliską memu sercu pisarkę, a miałam za
oszczędzonych 100 rb., co mi w zupełności na podróż 
do Grodna mogło wystarczyć, podjęłam się miłej misji 
wręczenia Jubilatce naszego adresu. Lato jubileuszo
we spędzała Orzeszkowa, pilnie strzeżona przez żan
darmów, w warunkach iście „bajecznych". Przebywała 
w Poniemuniu, nad malowniczym zakrętem Niemna 
położonym. Do Poniemunia przybyłam z Grodna ma
łym stateczkiem w towarzystwie mecenasa Nahorskie- 
go, późniejszego męża Orzeszkowej247. Ogarnia mię 
niepokój, którego nie silę się ukrywać. Oto niedługo 
stanę przed tą czczoną i ukochaną za Jej książki, za Jej 
listy, stanę z adresem w ręku od Polek, zamieszkałych 
w Kazaniu. Jak Ją powitam? Od czego zacznę przemó
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wienie? Dźwięczą mi w uszach gdzieś zasłyszane słowa: 
„Wielkości nie należy przyglądać się z bliska". Nie ma 
czasu na dłuższe rozmyślania. R Nahorski wskazuje mi 
widoczną już, na wysokim brzegu Niemna położoną 
willę. Przeraźliwy sygnał statku obwieszcza przyby
cie do przystani Poniemuń. Krokiem zdecydowanym 
wchodzę po kamiennych schodach wykutych w skale 
nadbrzeżnej i oto już jestem na werandzie, jestem w ra
mionach, w których serdecznym uścisku topnieją ofi
cjalne słowa powitania i przemówienia. Przybyłam do 
Poniemunia na parę godzin, zabawiłam przeszło mie
s iąc ...248

Powiedziano gdzieś o Orzeszkowej: „Dwoma szla
kami biły promienie jej ducha. Czego nie mogła zamk
nąć w księgi, zamykała w żywą pierś tych, którzy bezpo
średnio zetknęli się z jego jasnym i czystym ogni
skiem”. Iluż rozgrzewało się i oczyszczało w tym jas
nym i czystym ognisku, od którego bił czar niewysło- 
wiony, jak również od jej drobnej, a tak dostojnej posta
ci, od jej niesłychanej prostoty i skromności, będących 
najwymowniejszym wyrazem prawdziwej wielkości, od 
tych oczu głębokich, którymi, zda się, każdą duszę 
przejrzeć potrafiła. Każdego, co wstępował w gościnne 
progi jej domu, ogarniała wysoka umysłowa i artystycz
na tego domu kultura. Ona sama, obcując z ludźmi, nie 
zniżała się do nich, ale jakoś nieznacznie dla nich sa
mych umiała ich podnieść ku sobie. W jej obecności lu
dzie czuli się lepsi, zdolniejsi do szlachetnych porywów 
i podniosłych czynów — tyle zachęty było w jej mąd
rych, dobrych słowach, tyle subtelnego odczucia, po
błażliwości i zrozumienia. Tłumnie garnęli się do niej 
ludzie z różnych stron Kraju i z obczyzny do Grodna
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przybywający, a każdy odchodził jak od czystej krynicy, 
w której zaczerpnął rzeźwiącego napoju. Odczuwała to 
szczególnie młodzież płci obojej, której całe zastępy 
zaludniały i napełniały gwarem młodych głosów jej wil
lę nad Niemnem. Między innymi poznałam w Ponie- 
muniu Wacława Jacuńskiego, przyrodnika249, i p. Jadwi
gę Eysymontównę250, która później, jako żona dr. Ku
nickiego, znanego działacza na Śląsku Cieszyńskim251, 
była mu wierną w jego pracach towarzyszką. Wspo
mina o tej pracy pp. Kunickich Kossak^Szczucka 
w książce swej pt. Nieznany kraj2-2. Prawdopodobnie na 
prośbę p. Kunickiej Orzeszkowa napisała List do sióstr 
Ślązączęk25 3.

Młodzieży, przybyłej niekiedy z dalekiej obczyzny, 
mówiła Orzeszkowa o stosunkach naszych na kresach, 
o ciężkim położeniu kraju w niewoli, o konieczności 
zboznej, ofiarnej dla niego pracy, o konieczności ulep
szania charakterów i serc ludzkich. Uczyła, jak należy 
Ojczyznę miłować, przy niej trwać, a wiernie jej służyć. 
Prowadziła młodzież do zaścianków szlacheckich, za
znajamiała z ludem wiejskim, uczyła kochać i rozumieć 
przyrodę nadniemeńską, a znużona dłuższą wycieczką, 
lubiła spocząć nad brzegiem ukochanej rzeki i czytać 
swym pięknym, serdecznym głosem utwory wielkich 
naszych wieszczów. A cichym wieczorem, gdy cienie 
kładły się dookoła i zapalały się gwiazdy, „zamykała 
w żywą pierś młodych to, czego w księgi w owych cza
sach zamknąć nie było jej wolno”. Snuła przed nimi 
niezatarte promienne wspomnienia z owej doby, kiedy 
dusza zbudziła się niejako z odrętwienia, a cały Kraj ob
jęty był płomieniem walki o niepodległość. Do serc 
młodych zapadały hasła wielkiej chwili, budził się w ich

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



112 Pamiętnik z lat 1862—1911

duszach kult dla bohaterstwa narodowego. Snuła się 
nić przeżyć, nadziei i bólów tej epoki minionej. Oczy 
głębokie wielkiej kobiety w dal zapatrzone, zda się, wi
działy bohaterów, ich walki, zmagania, a młodzi z za
partym oddechem przysłuchiwali się prawdziwym, nie
pisanym opowieściom i żal wielki targał im serca: „Dla
czego im, urodzonym w niewoli «dzieciom nocy», nie 
było danym chwil tych szczytnych przeżywać? ” Przeby
waj ąc w Poniemuniu, a przysłuchując się rozmowom, 
jakie prowadziła Orzeszkowa z odwiedzającymi ją oso
bami „z różnych sfer" i „z nizin"254 (Żyd Gedali, chło
pak z noweli Ani kawałeczka, stara Nastusia, dostarczyciel
ka ziół i kwiatów nadniemeńskich, Bohatyrowicze255) , 
jak w tych rozmowach wnikała we wszystkie sprawy 
i bolączki życia tych ludzi, zrozumiałam, że twórczość 
Orzeszkowej źródło swe miała w jej wielkim, wszech
ogarniającym sercu. W pierwszych dniach mego poby
tu w Poniemuniu miałam sposobność stwierdzić z po
dziwem, jak w momencie twórczym natchnienie czy
ni pisarza nieczułym na wrażenia świata zewnętrzne
go. Pewnego przedpołudnia, które Orzeszkowa zazwy
czaj poświęcała pisaniu, przebywając w swoim gabine
cie, nadciągnęła zza Niemna czarno—żółta niepokojąca 
chmura. Nad cichą willą rozpętała się burza, z łoskotem 
grzmotów, błyskawicami, gradem, ulewą. Zdawało się, 
że cały dom drży w posadach. Przed obiadem znaleźli
śmy się na werandzie, na której nie zdążyły obeschnąć 
ślady gwałtownej ulewy, spływającej strugami ze splo
tów dzikiego wina i leżały grudki kulek gradowych. Na 
werandę wyszła Orzeszkowa, ze zdumieniem przy
glądając się temu widokowi. Nie słyszała wcale grzmo
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tów, nie widziała błyskawic, w pracy pogrążona, nie zau
ważyła burzy.

W rozmowach z Orzeszkową podziwiałam ogrom 
zasięgu jej zainteresowań umysłowych. Poza utworami 
literatury pięknej i krytyki literackiej, naukami społecz
nymi, historią, botaniką Orzeszkową żywo interesowa
ły zagadnienia filozoficzne. Nieśmiertelność duszy, za
gadka bytu, cel ostateczny istnień ludzkich były to te
maty, które chętnie poruszała w rozmowach z ludź
mi interesującymi się tymi zagadnieniami. Mam żywo 
w pamięci jedną z takich rozmów, prowadzoną w cichy 
letni wieczór „pod lipką nadniemeńską”, ulubionym 
miejscu naszych posiedzeń. Rozmowa ta posłużyła au
torce do nawiązania urwanego wątku utworu pt. Wielki 
i do jego zakończenia256. Orzeszkowa w swej 
nicznej łaskawości, a ku memu wielkiemu zażenowaniu, 
dedykowała mi tę piękną rzecz, o czym mię listownie 
zawiadomiła. Wielkiego przesłała do „Echa Muzyczne
go”, gdyż treść noweli do pewnego stopnia zaczerpnęła 
z przeżyć kompozytora Saint—Saensa257, ale redaktor 
„Echa Muzycznego" oświadczył, że dedykacji zamie
ścić nie może, gdyż stosuje się ona do osoby nieznanej 
powszechnie w Kraju258. Szczerze wyznam, że odmowa 
redaktora ucieszyła mnie. Jak już wspominałam, czułam 
się tą dedykacją zażenowana. Przechowałam ją w sercu 
wraz z niezapomnianą rozmową, prowadzoną „pod lip
ką nadniemeńską".

Opuściłam Poniemuń w końcu lata, z duszą pełną 
niezatartych wrażeń i uczuciem bezgranicznej wdzięcz
ności dla ukochanej pisarki, która zechciała mi tyle swe
go drogiego czasu poświęcić. Na pamiątkę dostałam fo
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tografię z napisem: „Mojej serdecznie kochanej Jadzi 
Ostromęckiej. Błogosławiona niech będzie zacna dusza 
twoja, piękna praca, droga rodzina i ta chwila, w której 
zeszły się drogi nasze”.

W roku I 887 kolonia polska w Kazaniu poniosła 
wielką stratę. Po dwuletniej ciężkiej chorobie zmarł 
w 36—ym roku życia profesor dr Mikołaj Kruszewski, 
uczeń i współpracownik prof. Jana Baudouina de Cour- 
tenay, językoznawca, obdarzony wybitnymi zdolno
ściami, rokujący wielkie nadzieje dla nauki. Osierocił 
żonę, Julię z Hankiewiczów, i czworo drobnych dzieci.

Z początkiem lat 90—tych powiększyło się grono 
naszych znajomych. Do Kazania przybył dr filozofii 
Wincenty Lutosławski z żoną i córkami: Manitą, Belą 
i Jadzią259. Profesor rozpoczął wykłady na uniwersyte
cie, Znany platonista i szerzyciel „wiedzy” o nieśmier
telności duszy, w kółku filozoficznym, które dla garstki 
młodzieży zorganizował, zwykł był mawiać: „Ludzie 
wierzą w nieśmiertelność duszy, a ja w i e m, że jest nie
śmiertelna”. Zona jego, przemiła, pełna wdzięku osoba, 
Hiszpanka z pochodzenia, znana w słonecznym swym 
kraju, który opuściła dla mrocznej północy, jako poetka 
Sofia Casanowa, podbiła nasze serca. U profesorostwa 
Lutosławskich zbiera się młodzież uniwersytecka pol
ska, dla której profesor zorganizował niedzielne posie
dzenia filozoficzne; uczęszczałam na nie wraz z siostrą. 
Do kółka tego poza p. Sofią i nami należeli studenci: 
Karol Załuski, Bronisław Walicki i dwaj bracia Mer- 
glowie26“. Czytaliśmy Rozprawę o metodzie Descartesa261 
i Dialogi Platona262. Każdy z uczestników zebrania miał 
egzemplarz odczytywanego dzieła, przy czym korzy-
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z komentarzy i wyjaśnień profesora. W piękne 
nie majowe, na pożegnalnym posiedzeniu, za

kończyliśmy nasze czytania dialogiem o śmierci Sokra
tesa, a nazajutrz upamiętniliśmy te miłe zebrania na 
zdjęciu fotograficznym, zgrupowani dookoła stołu, 
każdy ze swym egzemplarzem Platona w ręku.

Po dwuletnim pobycie w Kazaniu profesor projekto
wał wyjechać na rok do Londynu, aby tam w bibliote
ce Muzeum Brytyjskiego pracować i zaproponował 
mi wyjazd z nimi w charakterze nauczycielki Manity 
i Beli (znanej w wolnej Polsce autorki poczytnych po
wieści263). Zgodziłam się bez chwili wahania264. Posta
nowiono, że spotkamy się w Londynie na Victoria Sta
tion w październiku 1892 r. Zabrałam się energicz
nie do studiowania angielszczyzny, która nie była mi 
całkiem obcą, gdyż udzielała mnie i młodszej mej sio
strze lekcji angielskiego języka przebywająca pewien 
czas w Kazaniu dobra nasza znajoma z czasów syberyj
skich, p. Czygirowa. Przyszedł mi też z pomocą p. Win
centy. Na biurku moim znalazłam Logic ofthe million Gil- 
barta. Książka ta była niezbyt odpowiednia do poważ
nego zgłębiania logiki, natomiast, ze względu na uroz
maiconą treść, obfitującą w przykłady z różnych dzie
dzin, wybornie się nadawała do zabrania bliższej znajo
mości z językiem angielskim. Metoda uczenia się języ
ka, jaką mi wskazał prof. Lutosławski, jakkolwiek nu
żąca, trafiła mi jednak do przekonania. Odczytywałam 
głośno stronicę dzieła, posługując się słownikiem o tyle 
tylko, o ile tego wymagała konieczność (większość wy
razów rozumiałam, dzięki znajomości języków nie
mieckiego i francuskiego). Nie kończyło się jednak na

staliśmy
popołud
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odczytaniu jednorazowym tej stronicy. Powtarzałam 
je do 50 —ciu razy, ale ta żmudna praca ułatwiała mi 
znakomicie rozumienie dalszych stronic, zaznajamia
jąc z formami gramatycznymi, zwrotami językowymi 
i wzbogacając zapas słówek. Przez całe lato, które spę
dziłam u siostry Kruszewskiej nad Wołgą, gdzie mąż jej 
pracował w leśnictwie, poświęcałam w dalszym ciągu 
kilka godzin dziennie na angielszczyznę.

Prof. Lutosławski bawił w tym czasie na wystawie 
powszechnej w Chicago2ćs. Stamtąd miał wstąpić po 
żonę do Madrytu i udać się do Londynu, gdzie mie
liśmy się niejako zjechać z dwóch krańców świata. 
Przygotowania do mojej podróży były już ukończone. 
W przeddzień wyjazdu w saloniku naszym ujrzałam 
wszystkie miłe mi i drogie twarze. Nazajutrz miałam 
statkiem parowym wyruszyć z bawiącą u nas z dwoma 
synkami siostrą do osady nad Wołgą, pożegnać się tam 
ze szwagrem, w którym znalazłyśmy najlepszego, życz
liwego brata i przyjaciela, i stamtąd wyruszyć w świat. 
Niektórzy bliżsi znajomi już na odjezdnym z domu 
przyszli mnie pożegnać. W owej chwili gorączkowego 
pośpiechu nie przeczuwałam, że po raz ostatni w tym 
życiu widzę zacną twarz najdroższej p. Felicji (zmarła 
w czasie mego pobytu w Londynie) i ściskam dłoń Ka
rola Załuskiego. Kończył swe egzaminy doktorskie, wy
bierał się do Poznania dla dokończenia studiów, stam
tąd do Paryża do kliniki oftalmicznej dr. Gałęzowskie- 
go. Prosiłam, aby mnie w Londynie odwiedził, nie uwa
żał tego za niemożliwe. Całe nasze kółko „platoniczne" 
rozpraszało się w tym roku po świecie, gdyż i Walicki 
wyjeżdżał do Yillefranche na studia biologiczne. Byli
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śmy podnieceni myślą o naszych podróżach, o możno
ści zaspokojenia chwilowego owej tęsknoty duchowej, 
kiedy uczuwa się na sobie cały ciężar pęt życiowej sza
rzyzny.

XII
Przebywszy dorożką milową przestrzeń dzielącą przy
stań na Wołdze od miasta, po ostatecznym pożegna
niu z rodziną i przyjaciółmi znalazłam się z siostrą 
w salonie parowca amerykańskiego typu, zalanym świa
tłem elektrycznym, które potęgowało jeszcze ciem
ność, obejmującą całą wielką przestrzeń wody dooko
ła parowca. W tej spóźnionej jesiennej porze ruch na 
olbrzymiej rzece prawie już ustawał, a zimny wiatr 
północny zdawał się przypominać o zbliżającym się 
śnie lodowym, co miał niedługo unieruchomić tę masę 
wodną. Usiadłyśmy z siostrą w głębi kanapki i rozpo
częłyśmy jedną z tych rozmów, które się prowadzi mię
dzy osobami związanymi nie tylko krwią, ale i duchem, 
rozmów, w których nie ma ani jednego fałszywego tonu, 
ani jednego obojętnego słowa, a która niby fala gorąca 
płynie od serca do serca. W osadzie Sundyr266 oczekiwał 
nas mąż mojej siostry. Krótko zabawiłam w ich miłym 
gościnnym domu, musiałam bowiem korzystać z pierw
szego parowca, jaki zawinął do przystani, aby udać się 
w dalszą drogę, gdyż mróz dochodził do 10° i drobna 
kra ukazała się już na powierzchni rzeki. O ile podróż 
Wołgą w lecie nie jest pozbawiona pewnego uroku, o ty
le jest smutna w późnej jesieni. W dodatku parowiec, 
którym wypadło mi płynąć do Niżnego Nowgorodu,
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okazał się do pewnego stopnia zabytkiem archeologicz
nym, gdyż był jednym z pierwszych parowców, które 
zaczęły kursować po Wołdze przed półwiekiem. Wola
łabym stokrotnie, aby spoczywał na podwórzu jakie
goś muzeum, gdyż trudno opisać powolność posuwa
jącej go maszyny, brudy i niewygody, czyniące z podró
ży istną torturę. Po paru dniach ukazało się, położone 
dość malowniczo na wysokim brzegu, w miejscu, gdzie 
Wołga łączy się z dopływem swym Oką, handlowe mia
sto Niżnij Nowgorod. Nosząc właściwy wszystkim 
miastom wschodniej Rosji charakter jakiejś ospałości, 
posiadało to miasto pewne cechy centrów europejskich, 
szczególnie podczas ożywionego dorocznego jarmar
ku, który ściągał do Niżnego Nowgorodu ludzi prze
różnych narodowości. Ruch wielki w dzielnicach han
dlowych, poprzecinanych liniami tramwajów elektrycz
nych, zgiełk, z dzielnicami takimi nierozłączny, oży
wiały przez miesiące letnie to miasto, które w późnej je
sieni, jakby wyczerpane tym życiem gorączkowym, ob
umierało, zapadało w sen zimowy. Zbudzi je za rok wal
ka pomiędzy przemysłowcami, fabrykantami a kupca
mi, podżegana żądzą zarobku, wyzysku, dochodząca 
niemal do jakiegoś szału. Miasto to, w późnej porze je
siennej, jakby odcięte od świata i ludzi, nie nęci po
dróżnika i gdyby nie chęć odwiedzenia spokrewnio
nej i zaprzyjaźnionej z nami rodziny Wojtkiewiczów267, 
tu zamieszkałej, poprzestałabym chętnie na przygląda
niu się ładnie położonemu miastu z pokładu mego pa
rowca. W miłej, przyjaznej atmosferze spędziłam kilka 
dni, aby wyruszyć dalej. Po całonocnej podróży byłam 
już w Moskwie.
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Chaotycznie rozrzucona na ogromnej przestrze
ni, otoczona najbrudniejszymi w świecie przedmie
ściami, ziejącymi zmieszanym zapachem dziegciu, ro
goży208, błota, najeżona mnóstwem wieżyc cerkiewnych 
najdziwaczniejszych stylów, przykre sprawiała wraże
nie. Postanowiłam nie zwiedzać miasta, ałe gdym się 
dowiedziała, że na mój pociąg będę musiała czekać aż 
12 godzin, zmieniłam postanowienie. Ulica pryncypal- 
na, Twerska, prowadzi niemal z jednego końca miasta 
na drugi. Świetne wystawy sklepowe, obok małych skle
pików z towarami łokciowymi269, przypominających li
che mieściny powiatowe, wielopiętrowe kamienice, 
przygniatające swym ogromem, tulące się do nich ni
skie, odrapane domki, pstre stroje kobiet o ciałach roz
lanych i ciężkich, niezgrabnych ruchach, pijani często 
spotykani, roztrącający przechodniów z dosadną poła- 
janką — oto pierwsze wrażenia. Wsiadam do dorożki. 
Woźnica mój, zdziwiony, niechętnym okiem spogląda 
na mnie, gdy nie kazałam mu zatrzymać się i nie wysiad
łam u Wrót Iwerskich, świątyni, gdzie się tłoczy zawsze 
moc ludzi, aby postawić świeczkę przed cudownym ob
razem Matki Boskiej270. Tłum ten śpieszy do drzwi ka
plicy, popycha się, roztrąca, ale tego poważnego nastro
ju, tego, że tak powiem, „rozmodlenia", zapomnienia 
o świecie otaczającym, które tak rozrzewnia przed 
Ostrą Bramą w Wilnie, tu nie zauważyłam. Sztywne to 
jakieś, ka^ionne771. Zbaczam w lewo. Oto i Kreml, rzuca
jący się w oczy całą krzyczącą pstrokacizną barw, wyzło
conymi wieżyczkami. Sprawiał wrażenie odświętnie, 
acz niegustownie wystrojonej kupczychy. Małe, wąskie 
okienka nasuwają myśli o ciemnej przeszłości tych
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ścian, o twardych, okrutnych rękach samowładnych 
książąt i carów moskiewskich, którzy z murów tych na
ginali wszystko do swej woli rozpasanej, znacząc krwa
wą pieczęcią tyranii i grozy. Straszno mi się robi na tym 
obszernym podwórzu, które pamięta rządy Groźnego 
Iwana. Każę dorożkarzowi czym prędzej jechać dalej, 
nie ciekawa wnętrza tych komnat, pełnych krwawych ta
jemnic. Wzrok pragnie jakiegoś spoczynku, zwracam 
się tedy ku cerkwi Zbawiciela (chram Spasitida) 272; dużo 
słyszałam o jej wytwornym, artystycznym wykończe
niu. Ściśnięta jej architektura nie wydała mi się wcale 
ładną ani imponującą. Chciałoby się rozsunąć te wieże 
skupione i te ściany przeciążone płaskorzeźbami. Nie
wola zda się ciążyć i na architekturze. Wnętrze olśnie
wające bogactwem marmuru, jaspisu, złota. Cała histo
ria wojny I 8 l 2  roku wypisana złotymi literami na bia
łych marmurowych ścianach, również zimna i martwa, 
jak te ściany. W kilkunastu miejscach odczytywałam te 
wyzłocone dzieje, zawierały jedynie daty, nazwiska ge
nerałów, ich rangi i tytuły. Nie potrafiono tu w kilku sil
nych wyrazach powiedzieć rzecz wielką. Pomimo woli 
przypomniałam sobie napis na pomniku Małachow
skiego w katedrze św. Jana w Warszawie: „Przyjacielowi 
ludu" i jeszcze inny, gdzie dwa wyrazy: „Pro patria”273 
wyjaśniają treść pięknej rzeźby, która przedstawiała 
umierającego żołnierza. Jakaś wielkość biła z tego krót
kiego napisu i dreszczem piękna przejmowała potęga, 
wywołana z martwej bryły ręką artysty. Nie miałam cier
pliwości odczytywać tych suchych sprawozdań o po
tyczkach, bitwach i nagrodach carskich, ciągnących się 
niby szeregi wymusztrowanych żołnierzy na tych zim
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nych ścianach. Natomiast były w cerkwi piękne malo
widła ścienne pędzla Wereszczagina274. Ku wielkiemu 
memu żalowi Wiec ę̂r^ą Pańska Siemiradzkiego, malowa
na we wgłębieniu ściany, znajdowała się za „wrotami 
carskimi", dokąd wstęp kobietom jest wzbroniony275. 
Z progu tylko pozwolono mi tę cudną rzecz oglądać. Te 
malowidła godzą do pewnego stopnia z bogatym, lecz 
ciężkim wnętrzem świątyni. I tu coś przygnębia duszę. 
Spieszę wyjść na świeże powietrze i nie patrzeć na las 
kopuł rozmaitych kształtów i barw. Nareszcie siedzę 
już w wagonie i nie wierzę, że już opuszczam Moskwę, 
te 12 godzin ciągnęły się, zda się, bez końca. Na Za
chód! Serce żywiej mi uderza, czuję jakąś lekkość i roz
rzewnienie. Po dwóch dniach przyjeżdżam do Grodna 
i niebawem jestem w domu Orzeszkowej, serdecznie 
powitana. Mam jeszcze parę tygodni przed sobą i ten 
czas przebywam w Grodnie. W tym czasie p. Eliza ukła
dała plan nowej swej powieści Australczyk, rozpytywała 
więc mnie szeroko o Polaków zamieszkałych w Rosji, 
dokąd przybyli bądź za chlebem, bądź po karierę pie
niężną lub służbową. Zwróciła szczególną uwagę na 
moje opowiadania z życia Polaków zagubionych po pu
szczach Wschodu lub zmuszonych mieszkać w lichych 
powiatowych mieścinach, odciętych od świata, gdzie 
nieraz zatracają zupełnie poczucie swej narodowości. 
Orzeszkowa mówiła: „Ta emigracja na Wschód jest za
trważająca, pozbawia Kraj sil najlepszych, młodych, 
które tam zmarnieją nie wydawszy owocu. A położenie 
jest prawie bez wyjścia, gdyż w Kraju specjaliści, tacy jak 
inżynierowie, leśnicy, posad otrzymać nie mogą, ale nie 
idzie za tym, żeby Polacy w tych gałęziach wiedzy się
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nie kształcili, gdyż w rozwoju i postępie narodu pol
skiego czyniłoby to wyłom poważny, tymczasem pracę 
swą zmuszeni są nieść daleko za granice Kraju. Ale 
w powieści mej chodzi mi przeważnie o ludzi, porzuca
jących swój kraj dla jakichś nadzwyczajnych korzyści 
materialnych. O tych amatorach «pasztetu» mam za
miar się rozpisać. Jak z Anglii powrócisz, to ci już może 
Australczyka w rękopisie przeczytam".

Parę uroczych tygodni spędziłam w towarzystwie 
Orzeszkowej, p. Nahorskiego, pp. Obrębskich276 i wszyst
kich zresztą domowników p. Elizy, wśród których czu
łam się dobrze i swojsko277. Czytaliśmy głośno Emancy
pantki Prusa, które właśnie wychodziły w odcinku „Ku
riera Warszawskiego"278. Prus irytował i wyprowadzał 
z równowagi mecenasa Nahorskiego, nie mógł darować 
autorowi naiwności Madzi,

Nadeszła chwila rozstania. Uściśnieniom, serdecz
nym życzeniom nie było końca. Poczciwa Marynia Ob- 
rębska towarzyszyła mi aż do wagonu. Jechałam do 
Warszawy, gdzie miałam odebrać list szczegółowy od 
p. Lutosławskiego ze wskazówkami dotyczącymi po
dróży do Londynu. Ulokowawszy się u moich przy
jaciół Dyonizostwa Beków, pośpieszyłam na pocztę, 
gdzie mnie oczekiwała prawdziwa niespodzianka. Był 
nią list od p. Adolfa Święcickiego, literata, autora kilku - 
tomowej Historii literatury powszechnej, a podówczas jakie
goś dygnitarza kolejowego279. Bardzo uprzejmie zapra
szał mię na herbatę i zapytywał, czy nie mógłby być mi 
pomocny przed tak daleką podróżą. Sprawa się wyjaśni
ła, gdyż w liście p. Wincentego znalazłam kartkę pole
cającą do tego pana. Skorzystałam z uprzejmego zapro
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szenia i spędziłam parę prawdziwie miłych godzin w to
warzystwie inteligentnego, wykształconego gospoda
rza i jego siostry, R Święcicki zaopatrzył mnie w bilet 
I klasy na przejazd do Berlina, mówiąc, że zawsze to 
czyni dla swych przyjaciół i przyjaciół swych przyjaciół. 
Nastąpił wreszcie dzień wyjazdu. Na dworcu Kolei 
Wiedeńskiej zebrała się garstka życzliwych mi osób. 
Ktoś wystąpił z bukiecikiem tuberoz. Ale oto i pociąg 
nadchodzi. Ostatnie uściśnienia, pożegnania, życzenia. 
Jestem w wagonie i mknę ku granicy. W Toruniu jakiś 
urzędnik przechodzi przez wagony i zapytuje, czy nie 
przewożę w rosyjskiej walucie więcej niż 3000 rb. 
Uspokoiłam go co do tego z najczystszym sumieniem. 
W Berlinie zaopatruję się w bilet via Vlissingen280 do 
Londynu, zmieniam ostatnie pieniądze rosyjskie na an
gielskie i idę odpocząć w pokoju dla pań. Po drodze 
spotykam jakieś krzykliwe towarzystwo wojskowych, 
z których rozmowy wnoszę, że wybrali się na polowa
nie. Być w Berlinie i nie widzieć żadnego junkra281, było
by rzeczą zadziwiającą. Robią wrażenie władców świata. 
Miny pewne siebie, wyzywające, aroganckie, każą przy
pominać, że dziś ludzie w Niemczech kształcą się 
w szkole Bismarcka i Moltkego. Dookoła na wszystkim 
piętno pruskiego panowania: sępy pruskie wyciśnięte 
jako deseń na ceracie, którą obito ściany, wytkane na 
pokryciach mebli. Doznaje się przykrego uczucia na wi
dok tego drapieżnika, symbolu rzeszy hakatystów282, 
niesytych zaboru, z ich okrutnym hasłem: ciusrottenm . 
Zapomina się, że jest się w ojczyźnie Schillera, Goethe
go, Heinego...
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Zatopiona w smutnych myślach, nie uważam, że tra
garz mój nagli mię do pośpiechu, gdyż pociąg, mający 
zawieźć mię do Vlissingen, niebawem nadejdzie. Zapo
minam o hakatystach, o ich przywódcy Hartmannie284 
i pośpieszam za tragarzem, zdziwiona zupełnym bra
kiem wrzawy, popychania się wzajemnego, istnej „walki 
o byt", jaka odbywa się na wszystkich większych dwor
cach kolejowych w Rosji. Wąż pociągu wśliznął się już 
pod szklane sklepienie. Za chwilę jestem w eleganckim 
wagonie pociągu międzynarodowego. W coupe, obliczo
nym na sześć osób, jedzie nas troje pasażerów. Mam 
dwóch towarzyszy podróży: jakiegoś Niemca, prawdo
podobnie południowca, żywego i ruchliwego, wesoło 
zerkającego dokoła, i Anglika, jak się domyślam z jego 
monosylabowych odpowiedzi dawanych konduktoro
wi, przeplatanych wyrazami yes i all rightzi5, Z nogami 
założonymi na przeciwległą kanapkę z powagą rozgląda 
się po mapie Baedeckera28ć. Wygląda ponuro i nieprzyje
mnie i zachowaniem się swoim potwierdza stereotypo
we opisy Anglików podróżujących, jakie spotykamy 
niekiedy w powieściach. „Jeżeli oni tam u siebie wszys
cy tacy?", myślę z przykrością i usuwam się w głąb ka
napki. Drugi mój sąsiad jest widocznie niezadowolony, 
że nikt z jadących nie ma zamiaru prowadzenia rozmo
wy. Na Anglika spogląda niechętnym okiem, natomiast 
z grzecznym ukłonem podaje mi kilka pism niemiec
kich, którymi jest obłożony. Oczywiście dziękuję mu za 
uprzejmość i już jestem wciągnięta do rozmowy i naj
dokładniej poinformowana, że pan jedzie do Hanoweru 
w interesach handlowych, że ma córkę, która spędziła 
całą zimę w Norwegii i przez ten czas nauczyła się do
skonale miejscowego języka etc., etc. Na stacjach coraz
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ktoś nowy wpada do wagonu. Widzę i kobiety. Niektóre 
przystojne, ale w całym ich układzie, rozmowie, stro
jach, a nawet w wesołości jest coś ciężkiego, niezgrab
nego. Nie mają one w sobie nic z wdzięku warszawianek 
ani też szyku kobiet francuskich. Mają zresztą cechę 
wspólną wszystkim kobietom —  są ciekawe. Toteż roz
mowa z nimi nawiązuje się dosyć szybko. Jakaś pani 
z Westfalii częstuje mnie pyszną szynką miejscowego 
wyrobu. Rewanżuję się, proponując jej czekoladę Wed
la. Dowiedziawszy się, że jadę do Londynu, gdzie mie
szkała przed paru laty, podziwia moją odwagę jechania 
samej do tego, jak mówi, „olbrzyma”. Mam już tylko 
parę stacji do Vlissingen. Po mowie konduktora pozna
ję, że już jestem w Holandii. Ucho, przyzwyczajone do 
dźwięków mowy niemieckiej, zdaje się słyszeć je w dal
szym ciągu, a jednak zgaduję raczej, aniżeli rozumiem, 
co mówi do mnie konduktor. We Vlissingen wsia
dam na statek holenderski, który ma zwieźć mnie do 
Queensborough287. Jadę w kajucie z kilkoma Amerykan
kami, które przez całą noc przechodzą ciężko chorobę 
morską. Nad ranem wydostaję się z otchłani kajutowej 
na pokład. Owionął mnie rzeźwiący wiatr morski. Gę
sta mgła przesłaniała zupełnie widok dookoła, toteż 
nie miałam najmniejszego pojęcia, jak wyglądało owo 
Queensborough, skąd koleją dostanę się do Londynu, 
do słynnej Victoria Station, gdzie bez znajomości mia
sta i języka można zginąć, ale spokojnie wsiadam do wa
gonu, gdyż wiem, że Lutosławski ma mię spotkać na 
Victoria. Wśród szarożółtej mgły (yellowJog '), przenika
jącej do wnętrza wagonu, odróżniam z trudnością zary
sy mostów, wiaduktów, drzew przydrożnych. Po paru 
godzinach błyskawicznej jazdy pociąg nasz wpada na
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Victoria Station. Przez okno wagonu widzę p. Wincen
tego, którego witam z radością wśród tego obcego mi 
tłumu. Wydostajemy się na ulicę. Jestem ogłuszona 
zgiełkiem, wrzawą i ruchem, jaki tu panuje. Ogromne 
gmachy o ciemnej barwie wyglądają ponuro. Zmęczona 
całonocną podróżą uczułam się szczęśliwa, kiedy, sta
nąwszy przed jedną z szarych kamienic, profesor zawo
łał: „tu". Na razie znalazłam się w hotelu. Mam obszer
ny pokój, ale wszystko w nim, zaczynając od temperatu
ry i ścian jasnoszarych, aż do portretów jakichś sztyw
no upozowanych kobiet jest zimne i nieprzytulne. 
Jestem tak zmęczona nowymi wrażeniami, a przede 
wszystkim tak głodna, że w tej chwili nie zastanawiam 
się nad tym, co mnie otacza i z przyjemnością dowiadu
ję się, że śniadanie jest już gotowe. Śniadanie, co praw
da oryginalne, przypomniało mi, że profesor od czasu 
swej podróży po Ameryce stał się gorącym zwolenni
kiem prof. Densmora288 i propagowanego przez niego 
fruit—foodum . Muszę wyznać, że ser z daktylami, kakao 
przyprawione siekaniną z orzecha kokosowego oraz gę
sta zamieszona bułka angielska290 innym razem nie 
przypadłyby mi do smaku, ale w tej chwili nie zastana
wiałam się nad tymi drobiazgami. Pilno mi było dowie
dzieć się, dlaczego p. Zofia z dziećmi dotąd nie przyje
chała. Sprawa się niebawem wyjaśniła. W jesieni ma się 
niemałą trudność z wynajęciem osobnego cottage’u291, 
powstrzymało zatem profesora szukanie odpowied
niego mieszkania. Do mnie wysłał był depeszę, abym 
przez pewien czas zatrzymała się w Warszawie. Depe
sza miała adres niedokładny i rąk mych nie doszła. Do
wiedziałam się, że będę musiała przez jakiś czas pozo
stać sama w cottage’u w Sydenham Hill292, kiedy profesor
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pojedzie do Paryża po żonę i dzieci. Myśl pozostania 
samej w tym zamglonym, ponurym mieście przejęła 
mię niemiłym dreszczem. Profesor nie dał mi pogrążać 
się długo w niepokojących rozmyślaniach i zapropono
wał przejść się po mieście, aby przyzwyczaić się do pie
kielnego ruchu na ulicach, przy tym dodał z iście filo
zoficznym spokojem: „Niech tylko pani przechodząc 
przez ulicę pamięta, że ludzi przejechanych rachuje się 
w Londynie codziennie na dziesiątki". Ostrzeżenie to, 
udzielone komuś, co nie przybył ze wsi, mogłoby się 
wydawać zupełnie zbytecznym, ale nie w Londynie. Wy
szliśmy na Victoria Street. Wydało mi się, że jakiś ol
brzymi potok porwał nas i unosi swym prądem potęż
nym. Przechodzenie przez ulice, wymijanie omnibu
sów, kebów, olbrzymich wozów, ciągnionych przez po
tworne perszerony295 (samochody w owym czasie nie 
były jeszcze znane) wymagało nader zręcznego ma
newrowania. Gmachy, wystawy sklepowe, olśniewa
jące ogromem bogactwa, sprawiały wrażenie snu, w któ
rym powstają i rozwiewają się obrazy niknące. Upaja
łam się pierwszymi wrażeniami, nie zatrzymując uwagi 
na szczegółach i podążałam z tłumem. Kilka godzin ta
kiej włóczęgi wyczerpały moje, dość wytrzymałe, siły fi
zyczne, toteż po raz drugi ucieszyłam się, kiedy naresz
cie znalazłam się w domu. Podwieczorek składał się 
z przeróżnych przysmaków, przysłanych do Anglii z ko
lonii. Były tam ananasy z Singapuru, miód z Australii, 
banany, jednym słowem fru it—food w całej okazałości. 
Nazajutrz wypoczęta, byłam pełna sił i energii, toteż 
z przyjemnością przyjęłam propozycję profesora uda
nia się zaraz po śniadaniu do biblioteki British Mu
seum294. A więc znowu pełne ruchu ulice i jako miła
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chwilowa przystań miejsce za om parny295 w omnibusie 
mającym zawieźć nas na Oxford Street, skąd wąską 
uliczką dochodzi się do Museum, którego gmach środ
kowy dostrzegam z daleka. Jego fronton w stylu grec
kim, ozdobiony płaskorzeźbami, z rzędem kolumn ko- 
rynckich, sprawia wrażenie imponujące. Wchodzimy 
do westybulu296. Na lewo korytarze prowadzą do sal 
z rzeźbami greckimi i rzymskimi. Wspaniałe schody 
prowadzą na górę do sal z przebogatymi zbiorami 
z różnych krajów i epok, a drzwi, które mamy przed so
bą, do Reading Room297, Do przybytku tego nie wolno 
wejść, nie mając na to specjalnego pozwolenia. Czeka
jąc na takowe przechodzę do sal rzeźb antycznych. No
tuję w pamięci pierwsze wrażenia i w niemym zachwy
cie staję przed tymi przedwiecznymi dziełami sztuki. 
Tu dopiero można zrozumieć kult piękna, uprawiany 
przez Greków. Te szeregi Wenus, Apollinów, dyskoboli, 
o wspaniałych liniach ciała, daje to czyste ujęcie piękna 
ciała ludzkiego, wykluczające wrażenie zmysłowości. 
Gdy przyglądałam się tym pożółkłym od czasu po
sągom, których dotykało dłuto Fidiasza298 i jego ucz
niów, zdawało mi się, że czytam niezrównane dzieło 
Taine'a o sztuce greckiej299. Piękno pochłania całą uwa
gę. Godzinami stać można przed grupą, w której posta
cie kobiece, wsparte na rękach, pozbawione głów, przy
kuwają wzrok szatami z marmuru, który w ręku arty
sty zmienił się w cieniuchną, lekką tkaninę, otulającą 
te piękne, wdzięczne, pełne harmonii ciała. Szereg po
piersi cezarów rzymskich, a wśród tych głów klasycz
nych popiersie z głową ogromną, o bujnych włosach, 
dzikim wyrazie grubych rysów. Napis angielski głosi: 
„Barbarian”i0°. Czy Scyta ze stepów? Czy Germanin
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barbarzyńca? W każdym razie jest to głowa niewolnika, 
którego rysy charakterystyczne obudziły chęć twórczą 
w artyście. Ten barbarzyńca, zamieszany między ceza
rami, to jakby symbol zwycięstwa odniesionego przez 
barbarzyńców nad potężnymi Rzymianami, To jakby 
zapowiedź siły brutalnej, która na zrujnowanym pań
stwie cezarów wzniesie inne, nie mniej potężne, a du
chem dawnej Hellady i Rzymu się pojąc, stworzy nowe 
społeczeństwo ludzkie, które dążyć będzie przez wieki, 
szukając nowych dróg dla swego ducha.

XIII
Pomniki Babilonii i Asyrii, przygniatające swym ogro
mem i tajemniczymi załamaniami swych linii, wygląda
ją potwornie przy zabytkach greckich i rzymskich. Jest 
to jakby uwięzienie i wcielenie siły żywiołowej, miaż
dżącej wszystko, co na swej drodze spotka. Te posągi, 
strzegące wrót asyryjskich, przedstawiające na poły lu
dzi, na poły byki, potwory skrzydlate, to jakby myśl 
ludzka uwięziona w kamieniu, co na ciężkich skrzy
dłach nie może unieść się na wyżyny.

A oto sfinks, jakby zadający pytanie dotyczące za
gadki bytu, obeliski strzelające śmiało w górę. Jestem 
wśród zabytków egipskich, w których przejawia się mi
tologia egipska, odtworzona w tysiącznych scenach, 
wyrytych na obeliskach, sarkofagach, odłamkach pira
mid. Z pewnym wzruszeniem przyglądam się Rosetta sto
rn, płycie kamiennej, odnalezionej w delcie Nilu pod
czas wyprawy Napoleona do Egiptu, zaopatrzonej w na
pisy hieroglificzny i grecki, jeden i ten sam tekst zawie
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rające, co pozwoliło francuskiemu uczonemu Champo- 
lionowi po raz pierwszy odczytać i zrozumieć w języku 
egipskim przekazane przyszłości napisy, a następnie 
dzieła utrwalone na papirusach501. Wstępując do tej 
prawdziwej świątyni wiedzy, podobna byłam do wygło
dzonego biedaka, przed którym zastawiono królewską 
ucztę. Cześć głęboką uczuwałam dla Anglików za to, że 
w tak krótkim stosunkowo czasie (British Museum zo
stało założone w 1759 r.) potrafili takie skarby w tym 
pięknym przybytku zgromadzić i tak starannie tych bo
gactw strzegą. Byłam tak zatopiona w przeszłości, że 
nie zauważyłam p. Wincentego, który nadszedł z bib
liotekarzem działu polskiego w British Museum, p. Na- 
ake—Nakęskim302. Przy zawarciu znajomości powtórzy
łam mu to, co o nim przed moim wyjazdem z Grodna 
słyszałam od p. Jana Karłowicza303, bawiącego podów
czas u Orzeszkowej. Jak się potem pokazało, potrąci
łam o cotefaible304 staruszka. Jakkolwiek od lat trzydzie
stu kilku zamieszkały wśród Anglików, cenił wysoko 
pochlebne o nim zdanie wybitnych Polaków. Niezwłocz
nie podjął się oprowadzania mnie po bibliotece i czytel
ni Muzeum, zaznajamiając ze wszystkimi jej oddziała
mi, w szczególności ze swoim, którym się opiekował 
z prawdziwie ojcowską pieczołowitością i zamiłowa
niem, godnym prawdziwego bibliofila—patrioty. Wiel
biciel talentu Orzeszkowej, z dumą pokazał mi szafę, 
w której znajdowały się wszystkie jej dzieła, w chrono
logicznym porządku ustawione, oraz ich przekłady na 
jęz [yki] niemiecki, rosyjski, francuski. Podziwiałam 
jego znajomość naszej literatury, której ruch śledził 
z daleka. Każdą książkę polską, o której zasłyszy lub wy
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najdzie w katalogu, notuje sobie, aby nią dział polski 
wzbogacić, gdyż zarządowi biblioteki Muzeum zależy 
na tym, aby zawierała możliwie wszystkie książki, dru
kujące się po świecie. Każdy czytelnik mógł podać tytu
ły brakujących, jego zdaniem, książek. Przegrałam tu 
kiedyś pewien zakład, twierdząc, że chyba lichej rosyj
skiej gramatyki szkolnej Kirpicznikowa505 w bibliotece 
Muzeum się nie znajdzie. Poproszono mnie, abym tej 
książki zażądała —  niebawem znalazła się w mym ręku. 
Mając zamiar oddać się specjalnie studiowaniu rzeczy 
polskich przez czas pobytu mego w Londynie, cieszy
łam się niewymownie z mojej nowej znajomości. Przy 
filiżance kawy, którą można dostać wraz ze śniadaniem 
w restauracji muzealnej, starowina się rozgadał, opo
wiadając szeroko o sympatiach, jakie nasze ruchy po
wstańcze w I 863 r. budziły w społeczeństwie angiel
skim, o meetingach3“6 zwoływanych w tej sprawie etc., 
etc.

Czytelnia Muzeum przedstawia olbrzymią salę 
okrągłą, oświetloną szeregiem okien znajdujących się 
na znacznej wysokości, z kopułą ze szkła matowego. 
W centrum sali przebywa zarząd czytelni, kierujący wy
dawaniem i trudniący się odbiorem książek. Jak pro
mienie od tego środka rozchodzą się szeregi stolików 
(w liczbie 3 OO), urządzonych z całym komfortem, zao
patrzonych w lampy elektryczne z ciemnymi abażu
rami, w eleganckie przybory do pisania, wśród któ
rych, o dziwo!, figuruje na każdym stoliku gęsie pióro. 
Szczegół ten charakterystyczny dla Anglii — tu nic ni
komu się nie narzuca, postęp dokonywa się w drodze 
ewolucji. Imponujący widok przedstawia ta sala, a wra-
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zenie niemal uroczyste, jakie sprawia na nowo przyby
łych, spotęgowane jest niezmąconą panującą tu ci
szą, która umożliwia pracę kilkuset zgromadzonych tu 
osób. Rozmowy surowo wzbronione, a gumowa podło
ga sprawia, że nie słyszy się wcale kroków osób prze
chodzących po sali. W tym wspaniałym przybytku naj
ściślej jest przestrzegana maksyma, głosząca, że wol
ność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna 
się wolność drugiego. Jeszcze tego samego dnia spędzi
łam kilka godzin w czytelni, bawiąc dłużej w King 
Library, posiadającej rzadkie autografy, manuskrypty 
z epok najodleglejszych, zbiory cennych dzieł, bogato 
ilustrowanych307. Tu znajduje się Magna Charta Liber
tatum Jana bez Ziemi308.

Przyglądałam się też z nietajoną ciekawością zbioro
wisku ludzi pochylonych nad stolikami. Zaiste, było to 
zbiorowisko różnobarwne. O parę stolików od siebie 
ujrzałam kędzierzawą głowę elegancko ubranego Mu
rzyna. Był to, jak się potem dowiedziałam, dr Janvier 
z Paryża. Uderzała tchnąca powagą głowa w białym 
zawoju jakiegoś egzotycznego uczonego, prawdopo
dobnie Hindusa. Tam znowu jakaś miss309 młodziut
ka z pięknymi blond włosami, zatopiona w czytaniu. 
Wśród kobiet góruje tu typ, który młody uczony, 
Włoch, Girolamo Ferrero310, zjadliwie — dowcipnie 
zaliczał do troisihne sm811. Jak później zauważyłam, te 
panie najchętniej lokowały się przy stolikach, których 
promień zaopatrzony był w napis Ladies ои/у312 i prze
strzegały, aby żaden osobnik płci męskiej nie wtargnął 
do ich grona. Coś męskiego dostrzega się w tych pochy
lonych głowach kobiecych, w rękach energicznie prze
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suwających się po papierze. Wyrazu słodyczy, uprzej
mości, bez której trudno nam wyobrazić sobie kobietę 
Polkę, prawie nie dostrzega się na tych twarzach, o ry
sach niekiedy anielsko pięknych, ale mających w sobie 
coś z chłodu tych posągów, które zdobią dolne sale Bri
tish Museum. Nie uprzedzam się jednak, nie chcąc ule
gać pierwszemu wrażeniu.

Profesor załatwia ostatecznie interesy przed wy
jazdem do Paryża. Przenosimy się do Sydenham Hiłł,
0 dwie stacje od Greenwich513, a więc od zerowego połu
dnika. Piętrowa willa z ogródkiem, tzw. Franklin Cotta
ge, została wynajęta od pp. Fordów, którzy przez pa
rę dni postarali się doprowadzić do porządku całe 
urządzenie mieszkania. Profesor zaopatrzył mnie „na 
wszelki wypadek” w list do p. Turnay, naczelnego in
żyniera elektrotechnika miasta Londynu, ożenionego 
z Polką, córką prof. Struvego314. Mam też oficjalną re
komendację od konsula rosyjskiego, która mi umożliwi 
wstęp i pracę w czytelni British Museum. Z niecierpli
wością wyczekuję przyjazdu pp. Lutosławskich. Nie 
tracąc czasu, staram się oswajać z nowym otoczeniem
1 językiem, który w ustach Anglików brzmi dla cudzo
ziemców całkiem niezrozumiale. Anglicy są tak łakomi 
dźwięków swej mowy ojczystej, że połykają połowę wy
razów, nie przypuszczając, w jaki kłopot wprawiają tym 
biednego cudzoziemca, który niekiedy bez trudu czyta 
i rozumie treść każdej książki, a tu słyszy mowę, której 
nie rozumie. Zaznajamiam się z ruchem pociągów, 
łączących różne części miasta, co w tak potwornie wiel
kim grodzie jak Londyn nie jest rzeczą łatwą. Zawieram 
znajomość z właścicielką sklepu spożywczego, która 
ostrzega mnie przed Anglikami jako ludźmi nie za
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sługującymi na zaufanie. Widząc zdziwienie, z jakim 
wysłuchuję tego ostrzeżenia, śpieszy dodać: „Jestem 
Szkotką, nie cierpię Anglików”. To samo usłyszę praw
dopodobnie od Irlandczyków. Pierwszy dzień mego sa
motnego tu bytowania spędzam w czytelni Muzeum. 
Przedmiotami najbliżej mię interesującymi są pedago
gia oraz nasza dawna literatura, z którą w bardzo ma
łym stopniu byłam zaznajomiona. Mając te dwa główne 
cele przed sobą, nie mogę jednak nie robić wycieczek 
w dziedziny historii, przyrodoznawstwa, nauk społecz
nych. Mam też chęć ogromną zapoznania się z tym, co 
o nas i o naszym kraju pisali cudzoziemcy. Dział to bo
gaty, sam katalog książek francuskich, niemieckich, 
angielskich i innych mieści się na 200 przeszło stroni
cach dużego formatu. Przeczytałam dziełko p. Ashurst 
Biggs, tłumaczki na język angielski Pana Tadeusza i Kon
rada Wallenroda, książek bardzo ładnie w tym języku wy
danych. Dziełko nosi tytuł The Forgotten Nation i jest bar
dzo ciepło, z wielką sympatią dla nas i z gruntowną zna
jomością naszej historii napisane. Jak się później do
wiedziałam, p. Biggs jest członkiem stowarzyszenia 
The Literary Association of the Friends of Poland, 
założonego w r. I8323IS. Pierwszym jego prezesem był 
poeta Campbell316. Stowarzyszenie to, założone przez 
Anglików, miało na celu, obok zajmowania się polską li
teraturą, opiekowanie się Polakami przybyłymi do Ang
lii po naszych powstaniach, kampanii węgierskiej oraz 
rugowanymi z Kraju przez rząd pruski pod strasznym 
hasłem: ausrotten. W roku 1 8 8 6 sekretarzem Towa
rzystwa był, a prawdopodobnie jest i obecnie, p. Ed
mund Naganowski317, o którym wspominała Orzesz
kowa. W Bibliotece Międzynarodowej, wydawanej przez

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat 1862—1911 135

p. Gosse318, ukazują się od czasu do czasu rzeczy pol
skie w przekładzie angielskim. Pod wieczór wracałam 
do Franklin Cottage. Mgła otulała mię gęstą masą, osia
dała na chodnikach, z czego korzystali roznosiciele ga
zet, przyklejając do lepkich chodników olbrzymie arku
sze kolorowego papieru, gdzie były wydrukowane fra
pujące nouvdles du jouriI9 i wypadki polityczne. Przebie
gam oczami tę oryginalną zachętę do kupienia gazety: 
„Tyndall died", „Private life of Paderewski".. . 320

Koleją dojeżdżam do Sydenham Hill. Mgła jest tak 
gęsta i żółta, że idę nieomal po omacku, mając za dro
gowskaz jedynie szklany dach Cristal Palace321, rzęsi
ście oświetlony. Dzięki temu światłu i uprzejmości na
potkanego po drodze robotnika dostaję się na moją uli
cę do Franklin Cottage. Dotkliwy chłód panuje w mie
szkaniu, do którego dostaje się mgła z ulicy. Pieców tu 
nie ma, ale za to każdy pokój jest zaopatrzony w komi
nek pokaźnych rozmiarów, przypominający powieści 
Dickensa. Można tedy rozpalić ogień, rozgrzać się 
przed kominkiem i zanotować pierwsze wrażenia z po
bytu w Londynie, który w Sydenham Hill inaczej się 
przedstawia aniżeli w City322. Jest to dzielnica willowa, 
jak cały szereg jej podobnych, które stopniowo zosta
wały wcielane do miasta. Zacisznie tu, a ładne wil
le, o wytwornym niekiedy stylu, otoczone ogródkami 
pełnymi mirtów, drzew laurowych, bluszczu, zielonych 
przez całą zimę, przyjemne sprawiają wrażenie. Ruch 
handlowy tu bardzo nieznaczny. Ożywienie na ulicy 
inaczej się przedstawia. Oto gromada barczystych, sil
nych mężczyzn, którzy by się doskonale nadawali do ja
kiejś solidnej pracy, uczernionych na Murzynów, w dzi
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wacznych podrygach bawi publiczność. Suną tzw. red- 
vam (czerwone wozy), z których socjaliści rozrzucają 
ulotki z rysunkiem mogiły i nagrobka z napisem: „Tyl
ko tyle ziemi posiada na własność farmer angielski”. Tu 
członkini Salvation Army (Armii Zbawienia) generała 
Bootsa [!] zgromadziła grono słuchaczy i w płomien
nym przemówieniu wzywa ich do poprawy życia323. 
W niedzielę rojno od spacerowiczów, wśród któ
rych rozbrzmiewa hymn na cześć królowej: Goi save 
the Q uea i24—  słyszy się co parę kroków. Nie przeszko
dzi to wiernym poddanym oglądać w pismach humory
stycznych ubóstwianą królową w karykaturze, której 
żadna cenzura nie zabrania.

Nareszcie Franklin Cottage się ożywiło. Przyjechali 
pp. Lutosławscy z dziatwą, z którą szybko wznawiam 
znajomość, zawartą jeszcze w Kazaniu, Pani Sofitina 
zabrała się energicznie do przetworzenia sztywnego 
nieco wnętrza Franklin Cottage w bardziej przytulne 
„hiszpańskie kąciki”, w których znalazły się podobizny 
kolegów po piórze p. profesorowej: dramaturga Echa-

1 326 . także młodociane-geraya [!] 325, Campo Amora 
go króla Alfonsa i jego matki regentki327, z miłymi dla 
młodej poetki dedykacjami. Wspólne nasze posiedze
nia wieczorne odbywają się przy dużym stole, gdzie za
zwyczaj załatwiało się korespondencje, a p. Sofitina wy
kańczała swą powieść El doctor Wolski, która ukazała się 
też w przekładzie polskim328. Profesor, wierny uzna
nym przez siebie przepisom higienicznym, o godz. 
10—ej udawał się na spoczynek. Ja z p. Zofią pozostaję 
jeszcze przez pewien czas w saloniku na miłej pogawęd
ce, w której ta pełna wdzięku poetka hiszpańska, jak ją
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nazywał mąż —  inspimda poetisai29, zaznajamiała mnie 
z literaturą hiszpańską i z treścią dramatów Echege- 
raya i utworów Campo Amora. Z p. Zofią ułożyłyśmy 
plan pracy w tygodniu: każda z nas przez trzy dni w ty
godniu obejmowała opiekę nad dziećmi, a trzy dni mo
gła poświęcić na pracę w czytelni British Museum. Mo
je dni, dzieciom poświęcone, spędzałam z nimi w Pała
cu Kryształowym, mieszczącym ciekawe, nadające się 
do pogadanek zbiory, i w otaczającym go parku. Naj
starsza dziewczynka, Manita, rozpoczęła ze mną naukę 
czytania. Otrzymałam kiedyś z Krakowa od tej uczen- 
niczki, czytającej podówczas Pamiętnik Wacławy Orze
szkowej, podziękowanie za to, że ją nauczyłam czytać.

Utworzyło się kółko znajomych, wśród których, po
za kilkoma osobami z kolonii hiszpańskiej, znaleźli się 
pp, Wojniczowie, Girolamo Ferrero, mistress33“ Sales, 
miss Rogers331.

Wojniczowi332 udało się w swoim czasie zbiec z wy
gnania syberyjskiego do Londynu, gdzie wraz z tejże 
kategorii kolegą, Wołchowskim, Rosjaninem3 3 3 , zało
żyli bibliotekę i czytelnię wydawnictw zabronionych 
w Rosji i redagowali pismo „Free Russia”334. Wielce zaj
mującą osobą była p. Wojniczowa, powieściopisarka an
gielska. Jako młoda dziewczyna żywo interesowała się 
wskazaniami życiowymi głoszonymi w pismach Tołsto
ja. Zapragnęła poznać osobiście autora i znaleźć się 
niejako u źródła jego filozofii. Udała się do Rosji, za
mieszkała we wsi sąsiadującej z Jasną Polaną, miejscem 
pobytu Tołstoja. Młoda jego wielbicielka często odwie
dzała Jasną Polanę, przebywając tam na długich rozmo
wach. Na te odwiedziny zwróciła baczną uwagę miej
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scowa policja i, nie wdając się w żadne dochodzenia ani 
badania, odstawiła podejrzaną w jej oczach cudzoziem
kę do granicy. Liii Wojniczowa jest autorką powieści 
S^crs^cń, tłumaczonej na język polski.

Wołchowski, socjalista zesłany na Syberię, potrafił 
umknąć z wygnania i przez Amerykę dostał się do Lon
dynu. Zona jego z córeczką udała się na Syberię na po
szukiwanie zesłanego męża. Już go tam nie zastała, 
a nie mogąc znieść przebytych wstrząsów mor 
w jakiś tragiczny sposób życie zakończyła. Córeczkę 
Wołchowskich, której groziło umieszczenie w Smol
nym Instytucie dla błagorodnych diewicii5, partyjni to
warzysze Wołchowskiego odwieźli do Londynu. Ta 
wyrośnięta, szczupła dziewczynka o smutnych czar
nych oczach bywała też z ojcem we Franklin Cottage. 
Z prawdziwą przyjemnością odwiedzałam pp. Wojni- 
czów na Albertine Street, gdzie wśród książek i w towa
rzystwie tych inteligentnych, wysoce zajmujących łudzi 
spędzało się chwile niezapomniane. Wyprawa na Alber
tine Street wymagała pewnej ostrożności, gdyż ta mała 
uliczka przyciągała szpiegów rosyjskich, bacznie notu
jących przybywające do pp. Wojniczów osoby. Od cza
su do czasu wypłaszano tych niepożądanych tropicieli 
w sposób dość dowcipny. R Wojnicz zapraszał gromad
kę łobuzów, którym obiecywał słodki poczęstunek za 
wymawianie wielokrotnie dwóch wyrazów przy zbliża
niu się do domu na Albertine Street wskazanego przez 
p. Wojnicza osobnika. Były to wyrazyntssian spy (szpieg 
rosyjski). Można sobie wyobrazić, z jakim łobuzerskim 
zacięciem i zapałem, w oczekiwaniu przyobiecanych 
słodyczy ta banda witała krążącego po ulicy szpiega,
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uwalniając na pewien czas gości redaktora „Free Rus- 
sia” od dozoru policyjnego.

Częstym gościem we Franklin Cottage był Girolamo 
Ferrero, młody Włoch, przybyły na studia do Londynu. 
Jak o nim wspominałam, krytycznym okiem spoglądał 
na pewien typ kobiet, dość rozpowszechniony w Anglii. 
Ubawił nas kiedyś, wpadając w wielkim podnieceniu po 
afroncie, jaki go spotkał może właśnie od jednej z pań, 
które zjadliwie do troisieme sexe zaliczał. Zajście to miało 
miejsce w restauracji, gdzie p. Ferrero spożywał obiad. 
Po obiedzie jadł jabłko, wkładając kawałki owocu do 
ust przy pomocy nożyka do owoców. Znajdująca się 
w sąsiedztwie lady szybko zbliżyła się do p. Ferrero, wy
jęła mu nożyk z ręki, wyjaśniając przy tym, że nerwy jej 
nie znoszą tego widoku, gdyż wkładając nóż do ust, 
można się poważnie skaleczyć.

Kiedyś zjawił się, prosząc mnie o powiedzenie 
wszystkiego, co wiem o partii młodoczeskiej w Pradze. 
Ponieważ w owych czasach nas, Polaków, interesował 
ruch panujący w Czechach, coś niecoś potrafiłam p. Gi
rolamo z tej materii powiedzieć. Uszczęśliwiony, 
skwapliwie robił notatki, potrzebne mu do artykułu, 
którym miał zasilić jakieś pismo włoskie. Tego w przy
szłości dużej miary uczonego, autora dzieł historycz
nych, między innymi Grandezą [!] e decadenęa di Roma, 
w jego młodości trzymały się niekiedy żakowskie figle. 
Któregoś wieczora w obecności prof. Lutosławskiego 
i p. Ferrero toczyła się rozmowa o nieśmiertelności du
szy. Jakoś niepostrzeżenie zeszła na okultyzm, spiry
tyzm, wywoływanie duchów, zjawy. Mało tymi zjawi
skami zainteresowana, oświadczyłam, że nie bardzo

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



140 Pamiętnik z lat 1862—1911

wierzę w możliwość obcowania z duchami. Po pewnym 
czasie szłam do mego pokoju przez ciemny korytarz, 
w którego załomie ujrzałam białą nieruchomą postać. 
Po wysokim tego „ducha” wzroście poznałam w nim 
p. Girolamo, owiniętego w prześcieradło. Nie przeczu
wał naonczas ten pełen werwy młodzieńczej, beztroski 
syn słonecznej Italii tragicznego losu, jaki mu przypadł 
na starość — za rządów Mussoliniego został zmuszo
ny kraj swój rodzinny opuścić.

Bardzo miłą znajomość z miss Rogers zawarło się 
przypadkowo, na ulicy. Wracałam z dziećmi z Cristal 
Pałace, coś im opowiadając. Naraz zatrzymała się przy 
nas jakaś starsza pani o ujmującej powierzchowności ze 
słowami: „Jakże dawno nie słyszałam polskiego języka". 
Ta przypadkowa znajomość niebawem się utrwaliła. Po
kazało się, że p, Rogers jest naszą bliską sąsiadką, toteż 
często Franklin Cottage odwiedzała. We wczesnej mło
dości przyjechała do Polski, do majątku hr. Wołłowi- 
cza, jako nauczycielka języka angielskiego. Przebywając 
przez szereg łat w Polsce, przyswoiła sobie doskona
le nasz język i pewną znajomość naszej literatury. 
Z owych czasów posiadała pamiętnik, w którym trafne 
spostrzeżenia o życiu ziemiaństwa i niskim poziomie 
kultury ludu wiejskiego miała zanotowane. Bardzo muzy
kalna, była wielbicielką talentu Paderewskiego336, które
go kilka fotografii miała w swym przytulnym, este
tycznie urządzonym saloniku. Chętnie odgrywała jego 
utwory, a także melodie naszych pieśni i hymnów naro
dowych. Zaproponowała udzielanie mi lekcji jęz[yka] 
angielskiego, co jeszcze bardziej ułatwiło mi obcowanie 
z tą inteligentną i wysoce kulturalną osobą. Z pocho
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dzenia Irlandka, nie umiała ukryć niechęci, jaką ży
wiła do rządu angielskiego, potrafiła jednak ocenić 
z wdzięcznością działalność na rzecz Irlandii wielkiego 
męża stanu Gladstone'a5 57.

Najbardziej ruchliwą z grona naszych znajomych 
i najbardziej obeznaną z ruchem kobiecym w Anglii by
ła mrs Sales, która bywała doskonale poinformowana
0 każdym ciekawszym zebraniu, odczycie itp. Pewnego 
wieczora wprowadziła p. Zofię i mnie na zebranie za
wiązanego od niedawna stowarzyszenia kobiet wal
czących o prawo powszechnego głosowania, niejako 
prekursorek późniejszych „sufrazystek”. Przyjęto nas 
nader życzliwie, Hiszpanka i Polka, byłyśmy w oczach 
tych pań istotami egzotycznymi. Niezwłocznie zapisa
ły nas na członkinie swego „Universal Sufrage” [ ! ] ii8, 
proponowały wygłoszenie odczytu o Polsce i Hiszpa
nii. Ze zdziwieniem usłyszały, że wygłoszenie odczytu 
zgodnego z prawdą o tym, co się dzieje w Polsce pod 
rządem carskim, może być dla prelegentki w skutkach 
niezbyt pożądane, a kiedy się dowiedziały o działalno
ści cenzury rosyjskiej, która hamuje rozwój literatury
1 piśmiennictwa, a nawet korespondencję prywatną ota
cza swą opieką, nie mogły wyjść z podziwu, dlaczego 
Polacy przebywają w kraju w tak ciężkich warunkach, 
kiedy na świecie jest tyle pięknych miejscowości, nada- 
jącychsię do skolonizowania. Dla tych kobiet, obywate
lek wolnego kraju, posiadającego kolonie po całym nie
mal globie ziemskim, było całkiem niezrozumiałe przy
wiązanie naszego narodu do kraju ojczystego, trakto
wane przez nas jako obowiązek obywatelski. Nazajutrz 
po posiedzeniu dostałam od jednej z pań pięknie wyda
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ną książkę o Nowej Zelandii, która miała jej zdaniem 
zachęcić Polaków do obrania sobie tej wyspy jako miej
sca szczęśliwego, spokojnego bytowania.

Korzystałam z każdej sposobności uczęszczania na 
odczyty, zarówno ze względu na oswajanie się z języ
kiem, jak i na ich treść, niekiedy bardzo zajmującą. 
W tym czasie przybyła do Londynu z Indii p. Any Be- 
sant, znana teozofka, i wygłosiła w Ethicał Society od
czyt o postępach teozofii339. Podziwiałam swadę, z jaką 
dzieliła się ze słuchaczami wrażeniami wywieziony
mi z Indii, gdzie badała filozofię jogów, i z jaką od
powiadała na dziesiątki pytań, podawanych jej na kart
kach przez słuchaczy, pragnących otrzymania wyja
śnień i uzupełnień do odczytu. Prawdziwą sensacją 
w Londynie był odczyt Kenana [! ], Amerykanina, zna
nego autora książki pt. Siberiai4°. Przed łaty Kenan zwie
dził Rosję w celu zbadania stanu więziennictwa. Przy
dzielono do amerykańskiego dziennikarza oficjalnego 
informatora, który potrafił stan więziennictwa i los 
więźniów przedstawić w zgoła fałszywym oświetleniu. 
Dopiero przypadkowa znajomość z kilkoma „przestęp
cami politycznymi" i ich informacje otworzyły oczy 
Kenana na istotny stan rzeczy. Przeprowadził wówczas 
badania na własną rękę, bezpośrednio obcując na Sybe
rii z wygnańcami i poznając ich życie. Owocem tych ba
dań było dwutomowe dzieło, które ukazało się nieba
wem w przekładach na kilka języków, w Rosji surowo 
zabronione. Pewnej niedzieli piękną salę St. James Hall341 
wypełnił parotysięczny tłum publiczności, która z naj
większym zainteresowaniem przysłuchiwała się treści 
ciekawego odczytu o losie wygnańców syberyjskich. 
W pewnej chwili prelegent oddalił się, mówiąc, że prag
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nie pokazać publiczności strój i cały rynsztunek skaza
nego na wygnanie przestępcy. Po chwili przed zdumio
ną publicznością ukazał się prelegent w przebraniu ka- 
torżnika z żółtym asem karo (bubnowyj tuy) na plecach, 
czapce bez daszka i ciężkich kajdanach skuwających no
gi. Okrzyk oburzenia i zgrozy rozległ się w pięknej, sty
lowej sali na widok stojącego przed publicznością „kaj- 
daniarza”. Dużo osób zbliżyło się doń, oglądając z bli
ska i ważąc w ręku kajdany, które żywo przypomniały 
mi nasze partie powstańcze ulicami Tomska kroczące 
przed laty. Po skończonym odczycie p. Wincenty za
proponował mi zaznajomienie się osobiste z Kenanem, 
co też niebawem nastąpiło. Ponieważ prelegent nie po
siadał znajomości języków francuskiego i niemieckie
go, ja znów nie czułam się zbyt biegłą w mowie angiel
skiej, rozmówiliśmy się tedy pa ruskii4~, którym to języ
kiem Kenan władał zupełnie poprawnie. Jako córkę wy
gnańca z I 863 r. powiadomił mię, że spotykał na Sybe
rii jeszcze sporo wygnańców z owych czasów, jakkol
wiek młodsza generacja „przestępców politycznych” to 
przeważnie socjaliści. Serdecznie dziękowałam prele
gentowi za wspaniały odczyt i za książkę o Syberii, któ
rą udało mi się przeczytać za pośrednictwem czy
telni na Albertine Street, a która, jako ciężkie oska
rżenie rządów carskich, stała się głośną na szerokim 
świecie.

XIV
Ciekawy widok przedstawiała pewnej niedzieli arysto
kratyczna dzielnica Londynu Picadilly, której ulicami
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przesuwał się stutysięczny pochód Trade—Unionów343 
z orkiestrami, chórami, sztandarami. Na sztandarach, 
poza odpowiednimi hasłami, widniały jaskrawo wyma
lowane obrazy przedstawiające ojca, podającego synom 
więź prętów do przełamania, jako symbol siły w jedno
ści. Okna wspaniałych pałaców były szczelnie zasłonię
te żaluzjami, a na ulicy, której nie pilnowała wcale poli
cja, pomimo imponującej liczby demonstrujących ro
botników i olbrzymiego tłumu przyglądających się po
chodowi osób panował nie zamącony niczym porządek.

Niedziele są dniami, które poświęcam na korzysta
nie z pobytu w Londynie w przeróżnych kierunkach, 
a więc zwiedziłam wspaniałe Kensington Museum344. 
Już sama architektura gmachu i sal w stylu odrodzenia 
sprawia wrażenie imponujące. Cóż mówić o niesłycha
nie bogatych zbiorach zabytków sztuki z najrozmait
szych dziedzin i epok, przeważnie ze średniowiecza. 
Muzeum Przyrodnicze im. Darwina345 w świetny spo
sób ilustruje teorię tego uczonego, którego pomnik 
w marmurze wykonany wita zwiedzających w westybu
lu. Sporo czasu zabrało mi wielokrotne zwiedzanie Na
tional Gallery, galerii obrazów, której zawartość w 22 sa
lach pozwala poznać szkoły malarstwa wszystkich nie
mal krajów, zaczynając od epok najbardziej oddalo
nych, a kończąc na płótnach najnowszych346. Wielce by
łam ciekawa malarstwa angielskiego. Ilościowo przed
stawia się sztuka angielska nader pokaźnie, nie imponu
je jednak bogactwem pomysłów artystycznych. Zacie
kawia tu przede wszystkim Turner347, malarz, który 
w obrazach swych po raz pierwszy —  jak mówi o tym 
Oscar Wilde348 — ukazał Anglikom piękno mgły. Trze
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ba też przyznać malarzom angielskim, że po mistrzow
sku traktują na swych obrazach zwierzęta, szczególnie 
psy i konie. Widocznie zamiłowanie do sportów wywie
ra swój wpływ na twórczość artystyczną.

O ile ułatwionym jest zwiedzanie muzeów i korzy
stanie z bibliotek, o tyle trudną jest rzeczą utrzymywa
nie stosunków towarzyskich z powodu wielkich prze
strzeni dzielących różne części miasta. Toteż w kółku 
polskim miałam bardzo mało znajomości, zresztą inte
ligencja polska w owych czasach nie liczyła tu wie
lu przedstawicieli. Natomiast odwiedzałam klub rze
mieślników polskich, byłam tam obecna na wieczorku 
muzykalno—literackim, zupełnie udanym. Pracowni
ków tych było tu przeszło dwa tysiące. Przyglądając się 
tym ludziom, przypominającym brzegi Wisły i Niem
na, wyczuwając w rozmowach z nimi prowadzonych 
głębokie przywiązanie do Polski, pomimo woli zadawa
łam sobie pytanie: „Dlaczego ci ludzie o poczciwych 
twarzach zmuszeni są pracę swą i siły zużytkowywać 
tak daleko od kraju rodzinnego?”

Zbliżała się wiosna 1894 r. Nic piękniejszego nad 
wiosnę w Anglii. Już jej pierwsze podmuchy dały się wy
czuwać w drugiej połowie lutego, kiedy mogłam, sie
dząc w ogródku, szkicować na pamiątkę Franklin Cot
tage. Mgły, które nas nawiedzały w jesieni i zimie, 
gdzieś się rozwiały. Miałam nad sobą najpiękniejszy 
błękit nieba, a oddychałam tak czystym, rzeźwiącym 
powietrzem, jakim można oddychać w sąsiedztwie mo
rza. W kwietniu ogrody, sady, parki przepełnione są wo
nią bzów, kwitnących grusz i jabłoni. Spędzam urocze 
godziny wśród pięknej zieleni mirtów, krzewów lauro-
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wych, bluszczów. Szkoda wielka, że niedługo już tu za
bawimy, gdyż interesy familijne wzywają pp. Lutosław
skich do Kraju w tym jeszcze półroczu, zatem umo
wa nasza rozwiąże się wcześniej, aniżeliśmy to sobie 
uprzednio projektowali. Dlatego ze zdwojoną energią 
staram się korzystać z pobytu mego w Londynie, który 
nabiera w moich oczach coraz większego powabu, jak to 
bywa z tym, co mamy niedługo utracić. Wiosna nie po
zwala przebywać długo w murach muzealnych, wzywa 
do parków, zieleni, powietrza. Takich parków, jak Hyde 
Park, Regent Street Park349, z przebogatym ogrodem 
zoologicznym, w którym zgromadzono okazy fauny ze 
wszystkich kolonii angielskich, nie uda mi się nigdzie 
więcej zobaczyć,

W czerwcu opuszczam Londyn. Przed wyjazdem 
dostałam od Wołchowskiego paczkę numerów „Free 
Russia" i innej nielegalszynyi5° oraz kilkanaście adresów 
rozsianych po Europie sympatyków ruchu wolnościo
wego, pod którymi należało przesyłać wiadomości o wszel
kich bezprawiach dokonywanych przez rząd rosyjski na 
ludności polskiej, aby wiadomości tą drogą pośrednią 
mogły dostać się na Albertine Street. Na naszym od- 
jezdnym z Londynu zarówno Wojnicz, jak i Wołchowski 
znaleźli się na dworcu. Pożegnali mnie serdecznym ży
czeniem: „Do widzenia w wolnej Polsce!”

Profesor dał mi do wyboru dwie marszruty na drogę 
powrotną. Jedna z nich pozwalała mi zwiedzić Paryż, 
druga —  Kraków. Bez wahania wybrałam tę drugą. 
Trudno opisać wrażenie, jakiego doznałam na widok 
Krakowa. To trzeba przeżyć, trzeba odczuć. Przemówił 
do mnie mową swych murów, pamiątek, pomników. Ca
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łe dnie spędzam na mieście, zwiedzając kościoły, muzea, 
Bibliotekę Jagiellońską, Wawel, Groby Królewskie, kry
ptę Mickiewicza, kopiec Kościuszki. Rozrzewnia mnie 
odgłos hejnałów, rozbrzmiewających z wieży Mariac
kiej, a do głębi oburza widok porozwieszanych na wa
łach Wawelu części garderoby żołnierzy austriackich351. 
Tak to szanowano w tym zaborze, gdzie niby mieliśmy 
prawo wolniejszego oddechu, miejsca w dziejach na
szych uświęcone. W Krakowie odwiedziłam pp. Bau- 
douin de Courtenay, którzy mię nader życzliwie przyję
li. R Romualda pracowała w tym czasie z dr—ową Bujwi- 
dową352 nad zorganizowaniem pierwszego gimnazjum 
żeńskiego w Krakowie i zaproponowała mi pracę w tym, 
mającym od jesieni powstać, zakładzie. Nie mogłam od 
razu zdecydować się na przyjęcie tej ze wszech miar po
żądanej dla mnie propozycji, gdyż wiązała się ona z od
daleniem od rodziny, dzięki dzielącej nasz Kraj granicy. 
Czekała mnie jeszcze w Krakowie rzecz niezwykle miła: 
miałam poznać osobiście Asnyka353. W zimie 1894 r. 
został wydany nowy tom jego utworów, zawierający 
wiersz o roku 18 63, który miałam przepisany354. Luto
sławski zaopatrzył mnie w list i w egzemplarz Doktora 
Wolskiego dla wręczenia Asnykowi, aby mi ułatwić odwie
dzenie wielkiego poety. Z bijącym sercem udałam się na 
ulicę Łobzowską, do parterowego szarego domu. Ot
worzył mi sam wyniosły starzec, dobrze znany z portre
tów. Przedstawiłam się i uprzejmie przyjęta, wręczyłam 
list i książkę od profesora. Niebawem nawiązała się roz
mowa, rozpoczęta szeregiem pytań: z jakich stron po
chodzę? skąd przybywam? co robię na świecie? Sporo 
czasu w naszej rozmowie zajęły rozważania na temat

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



148 Pamiętnik z lat 1862—1911

sprawy narodowej i Powstania Styczniowego, którego 
Asnyk był uczestnikiem. W pewnej chwili zwrócił się ze 
słowami: „Chciałbym być pani cicerone355 po naszym 
grodzie”. Z wielkim zażenowaniem podziękowałam, 
nie mogąc przystać na to, aby trud taki dla mnie podej
mował. Na to zażartował: „A, rozumiem. Dam pani za 
przewodnika kogoś młodszego z «Nowej Reformy». 
Jak się pani podoba Kraków?" „Nie mam słów na odpo
wiedź, jestem zasłuchana w to, co mówią pamiątki i mu- 
ry Krakowa”. „Tak, ma pani rację, kamienie tu są żywe 
jak ludzie, ale ludzie są jak kamienie". Chwila posępne
go zamyślenia, po czym obdarza mnie nowym tomem 
swoich poezji, ale ten dar cofa, obawiając się, abym nie 
miała z tym przykrości na granicy. Z żalem zwracam 
książkę, nic nie mówiąc, że właśnie ten wiersz „niepo
kojący” wiozę wraz z całą paczką nielegalnej literatury. 
Dostaję na pamiątkę fotografię z dedykacją: „Rodaczce 
z drogiej naszemu sercu ziemi Litewskiej, z życzeniem 
szczęścia, o którym wszyscy marzymy”. W podnio
słym nastroju, mając żywo w oczach postać samotnego 
poety, opuszczam szary domek przy ulicy Łobzow
skiej. Wieczór poświęcam na rozpamiętywanie rozmo
wy i odczytywanie wiersza: „W dwudziestą piątą rocz
nicę powstania I 863 r.” i jakże zrozumiałą stała się owa 
chwila posępnego zamyślenia wielkiego patrioty, która 
przerwała tok naszej rozmowy356. Opuszczam Kraków, 
jak się opuszcza świątynię, z kornie pochyloną głową 
i z sercem pełnym wzruszenia.

Rzeczywistość przywołuje mnie do porządku. Trze
ba „uporządkować” książki, pisma, papiery, a także pa
miątki z Krakowa. Najbardziej „kompromitującą” pacz
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kę umieszczam za stanikiem sukni podróżnej. Poza tym 
postanawiam nic nie ukrywać. Na zapytanie urzędnika 
na komorze, co mam do oclenia, poprosiłam, aby przej
rzał zawartość mojej walizki, gdyż są w niej różne rze
czy, a ja nie mam pojęcia, które z nich podlegają ocle
niu. Takie postawienie sprawy widocznie rozbroiło przy
gotowanego do 
teresował się zawartością mojej walizki. Na pociąg, ma
jący zawieźć mnie do Warszawy, musiałam parę noc
nych godzin przeczekać. Udałam się do pokoju dam
skiego, wygodnie rozlokowując się na kanapce. Kiedy 
tak wypoczywałam, w drzwiach ukazał się żandarm, wy
wołując tubalnym głosem moje nazwisko, po czym do
dał: „Pożałujtie w kancelariu" (proszę do kancelarii). 
Na ogół nie łatwo daję się opanowywać uczuciom stra
chu i niepokoju, ale przyznam się, że myśl o możliwości 
rewizji osobistej, ze względu na piastowaną za stani
kiem paczkę, nie należała do przyjemnych. Szłam z p. 
żandarmem długim korytarzem, starając się stąpać jak 
najdelikatniej, aby nie wywołać szelestu ukrytych papie
rów. Doznałam dużej ulgi, dowiadując się w kancelarii, 
że chodzi o przekroczenie terminu ważności mego pasz
portu zagranicznego, za co należało uiścić opłatę357.

Po krótkim pobycie w Warszawie w gronie przyja
ciół, z którymi musiałam podzielić się wrażeniami lon
dyńskimi, udałam się do Poniemunia na serdeczne za
proszenie Orzeszkowej, które mi w ostatnim swym li
ście pisanym do Londynu przysłała358. Odżyła tu trady
cja rozmów pod „lipą nadniemeńską”. W jednej z nich 
rozwijała Orzeszkowa piękną teorię o dwóch krzyżu
jących się ze sobą prawach Bożych. Upatrywała cel ist-

rewizji urzędnika, który wcale nie zain-
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nienia ludzkości w zwalczaniu cierpienia przez współczu
cie dla cierpiących, w chęci gorącej zmniejszenia cier
pienia na świecie. To krzyżowanie się bólu i współczu
cia jest konieczne dla osiągnięcia wzniosłego celu, któ
ry leży poza granicą istnienia ludzkiego i istnienia 
świata — tego dalekiego ideału, za którym bezwiednie 
tęsknimy. Pojęcie ideału, tej wiecznej doskonałości, 
która ludzkości każe dążyć nieustannie naprzód, mu
siało powstać, jak zresztą wszystkie pojęcia, w duszy 
ludzkiej, tej najlepszej cząstce nas, zdolnej do przeczu
cia wielkiej prawdy, istniejącej poza naszym drobniu
tkim światem,

„To, co Pani mówi, jest wielkie, toteż tylko słabości 
i ułomności natury ludzkiej przypisuję chwile zwątpie
nia, któremu sama nieraz ulegam, ale nie wtedy, kiedy 
sama cierpię, Infuzorie559, ginące przy rozcieraniu farb 
na palecie wielkiego artysty, a szemrzące na swój los, za
pewne wydałyby się maluczkimi i śmiesznymi wobec 
wielkości mającego powstać arcydzieła, ale wobec wiel
kości ich cierpienia nie wydałyby się ani śmiesznymi, 
ani maluczkimi. Czyż zatem ludzie, patrzący na cier
pienia swych braci, a nie mogący przez swą niedoskona
łość utrzymać się na wysokości pojmowania dalekiego 
celu, nie mogą być choć w części nieznacznej uspra
wiedliwieni? Czy nie można ich wytłumaczyć, jeżeli na 
widok cudzego cierpienia utracą chwilowo przeczucie 
wielkiego celu, do którego dąży wszechświat, a z piersi 
im się wyrwie krzyk rozpaczy i zwątpienia w doskona
łość sił rządzących światem? Takie chwile miewam, wi
dząc ginące z bólu drogie mi osoby i wówczas żałuję, że 
nie istnieje zastępstwo w cierpieniu, że w świecie tym 
człowiek «za drobną kroplę szczęścia morzem w 1 a s -
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n y c h  łez płacić musi». Jeśli czasem wątpię w doskona
łość sił rządzących światem, nie znaczy to, abym istnie
nie tych sił odrzucała. Jak Pani pięknie kiedyś powie
działa, posiadamy poczucie nieskończoności, wiekui
stości. Brak tego poczucia byłby dla mnie czymś strasz
nym, zdaje mi się, że gdybym go nie miała, żyć już bym 
wówczas nie potrafiła. Pesymistyczne przekonanie, że 
cierpienia ludzkości są bezcelowym szamotaniem się 
w zaczarowanym kole, jakąś okrutną sztuką dla sztuki, 
jest moim zdaniem straszniejsze od oględnego twier
dzenia pozytywistów, sformułowanego w wyrazach: «nie 
wiem.. .» W chwili obecnej jednak wyrazy te coraz częściej 
są wymawiane nie z zimnym spokojem mędrca, obawia
jącego się zbyt śmiałych, nie opartych na silnych pod
stawach hipotez, ale z goryczą, niekiedy z rozpaczą lu
dzi szukających drogi wśród ogarniającego ich mroku”.

Mówimy dalej o doskonaleniu się przez cierpienie 
i dochodzimy do wniosku, że bez wątpienia wpływa ono 
jak ogień oczyszczający istotę duchową człowieka, ale 
upatrujemy stokroć większego dobrodziejstwa cierpie
nia w budzeniu się ludzi z drzemki egoistycznego odrę
twienia na widok cudzego bólu. Może by i nie cierpiąc, 
ludzie potrafili jakąś inną drogą dochodzić do dosko
nałości, ale wątpliwe jest, czy mogliby nazwać się ludź
mi w najlepszym tego słowa znaczeniu, nie bolejąc 
nad cierpieniem braci, nie zwalczając cierpienia przez 
współczucie. Czy wyrobiliby w sobie uczucia altrui- 
styczne, wkładające im w serca piękną modlitwę, jaką 
rozbrzmiewa jedna ze stronic Lourdes Zoli360: „O Dieu 
tout^puissant, o Divinite, Force secourable, qui que tu 
sois, prends en pitie les pauvres hommes, fais cesser la 
souffrance humaine...”361
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Mówiła mi pani Eliza o programie pracy, jaką sobie, 
poza pracą literacką, na ten rok zakreśliła. Mianowicie 
dla zbierającej się w jej domu młodzieży zorganizowała 
wykłady: historii Polski, literatury polskiej i historii cy
wilizacji. Odczytywała mi skończonego w rękopisie Au- 
stralczyka, w której to powieści świetnie zostało oddane 
środowisko tzw. telimeńczyków i typy goniących za 
„pasztetem" karierowiczów.

Podziwiałam piękny zielnik roślin nadniemeńskich 
ułożony przez Orzeszkową, składający się z kilkudzie
sięciu kartonów, na których, obok nazw polskiej, biało
ruskiej i łacińskiej, dołączony był opis własności leczni
czych rośliny, przypisywanych jej przez lud wiejski oraz 
łączących się z daną rośliną zabobonów36’. Pobyt w Po- 
niemuniu urozmaicały wycieczki do malowniczych paro
wów i pływanie łodzią po Niemnie. Jedna z tych wycie
czek, odbyta łodzią rybacką z rozłożonym na niej ogni
skiem, które zwabiało unoszące się nad rzeką białą 
chmurą „jętki”, była przeżyciem w rzeczywistości jed
nej ze stronic Nad Niemnem.

Znad Niemna udałam się nad Wołgę, gdzie w osa
dzie Sundyr mieszkała siostra Kruszewska z mężem i syn
kami, tam przybył też z Kazania ojciec z siostrami, a lato 
spędzała Mikołajowa Kruszewska z dziećmi i p. Leono- 
wa Chrzczonowiczowa z synem Leonidasem i córką 
Zofią. Powitano mnie na przystani. Po 10—miesięcznej, 
pierwszej tak długiej w moim życiu rozłące z rodziną 
tak byliśmy wzruszeni, że w pierwszej chwili nikt z nas 
nie mógł przyjść do słowa, po czym, jak w Panu Tadeuszu, 
„zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, w której 
kilku miesięcy dzieje chciano zamknąć w słowa, krótkie
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i poplątane, w ciąg powieści, pytań, wykrzykników 
i westchnień, i nowych powitań”. . . 363

Rok przeżyty w Londynie wydawał się cudnym 
snem, z którego zbudziłam się wśród ogromnej pustym 
na małej oazie, którą stanowiła moja rodzina i kółko 
najbliższych przyjaciół. Dzieliłam się z nimi wrażenia
mi z pobytu w Londynie i Poniemuniu. Po paru tygo
dniach przebywania w tym kochanym gronie wracałam 
do Kazania. Nigdy nie wjeżdżałam do tego miasta z tak 
ciężkim uczuciem. Kiedy ujrzałam z daleka minarety 
meczetów i baszty twierdzy, ogarnęła mnie tęsknota za 
szerokim światem i za dalekim Krajem, gdzie zostawiło 
się serce na zawsze. Nie miałam jednak czasu na żale 
i tęsknotę, gdyż czekało już na mnie całe grono uczniów 
i uczennic. Były to wszystko n a s z e  dzieci, co stano
wiło dla mnie wielki bodziec w pracy, dawało duże za
dowolenie moralne, że na tym dalekim, obcym gruncie 
pracuje się dla swoich. Nie opuszczała mnie jednak 
myśl przeniesienia się do Kraju, jeżeli nie całą naszą 
gromadką na razie, to jednak postanowiłam skorzystać 
z pierwszej sposobności, umożliwiającej opuszczenie 
etapu wygnańczego, jakim dla nas był Kazań.

Po przygniatająco ciężkim panowaniu Aleksand
ra III, ze wstąpieniem na tron Mikołaja II364 obudziły 
się w naszym społeczeństwie nadzieje na zmianę „kur
su”. Odczuwaliśmy to z całą siłą ludzi nieszczęśliwych, 
kiedy wśród grudniowych mrozów i śnieżnych zady
mek dochodziły do nas od strony zachodniej jakieś 
wiosenne ożywcze powiewy. Wierzono w możliwość 
wolniejszego oddechu, w możliwość pracy na właści
wym, swojskim gruncie. Czy istotnie zbliżała się chwila
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jaśniejszej dla Polski doli, trudno było twierdzić z pew
nością, w życiu jednak naszej rodziny zaszła pewna po
myślna zmiana, w której można było dopatrywać się ja
kiegoś świeżego powiewu „nowego kursu". Oto mąż 
mojej najmłodszej siostry dostał nominację jako inży
nier leśnik do Puszczy Białowieskiej. Trudno opisać na
szą radość, a szczególnie siostry Kruszewskiej, która 
sercem i myślą często przebywała w Kraju, w którym 
dotychczas ani razu nie była. Urodzona na wygnaniu 
syberyjskim, Kraj znała tylko z książek i opowiadań. 
Ojciec był tym faktem też wielce wzruszony, gdyż 
w bliskim sąsiedztwie Białowieży spędził pierwszą swą 
młodość. Cieszyliśmy się wszyscy, że naszym najbliż
szym uda się do Kraju powrócić. Jesień zeszła nam na 
dopomaganiu Kruszewskim przy wybieraniu się w tę 
miłą drogę, a choć teraz większa przestrzeń nas będzie 
dzieliła, będziemy się czuli bliżej nich, gdyż będą 
t am. . .

Jak głęboko zakorzenione jest w duszach ludzkich 
przywiązanie do ziemi i mowy ojczystej, powiedzą 
o tym dwa fakty, które tu miały miejsce. Kilka tygodni 
temu w domach polskich w Kazaniu można było spot
kać babuleńkę osiemdziesięcioletnią, która zatrzymała 
się tu czasowo w przejeździe ze Złotouścia (mieścina 
w gub. ufimskiej), przy czym część drogi przebyła pie
szo. Z opowiadań jej dowiedzieliśmy się, że jest wdową 
po wygnańcu z czasów kampanii węgierskiej. Dzieliła 
z nim wygnanie, a straciwszy na obczyźnie męża i jedy
ną córkę, powraca do Kraju. Na moje zapytanie, czy 
ma tam kogoś z rodziny, odpowiedziała: „Pięćdziesiąt 
lat przebyłam na wygnaniu, nikogo już tam nie mam, 
do К r a j u wracam, panienko”.
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Parę słów o drugim ciekawym spotkaniu. W jednym 
domu, gdzie daję lekcje, widywałam służącą, dziewczy
nę dwudziestoparoletnią, która zadziwiała mnie swą 
czystą mową polską. Myślałam, że z Kraju niedawno tu 
przybyła, i omyliłam się. Dziewczyna od dziecka mie
szkała w gub. wiackiej, a wcześnie straciwszy matkę, po
zostawała na opiece u obcych. Obawiała się zapomnieć 
mówić po polsku i, aby temu zapobiec, chodziła do po
bliskiego lasku za miastem i tam głośno sama ze sobą 
rozmawiała. „Ludzie myśleli, że ja zwariowałam”, za
kończyła swe naiwne opowiadanie. A mnie mimo woli 
przyszły na myśl zastępy inteligentnych „Australczy- 
ków", goniących na Wschód za „pasztetem”.

Nasunęła się niebawem inna myśl z tą sprawą związa
na. W pewnym kółku usłyszałam niedawno zdanie, że 
my, Polacy, pędzimy żywot całkiem nienormalny: albo 
upajamy się minioną już przeszłością, albo marzymy 
o przyszłości. O ile to było słuszne w zastosowaniu do 
całego narodu, trudno mi było orzec, jako od narodu do 
pewnego stopnia oderwanej; o ile jednak dotyczyło jed
nostek rozsianych po różnych krańcach obczyzny, któ
re nie porwały nici łączących z drogimi sercu tradycja
mi, jest to, nie nowe zresztą, zdanie wielce trafne. Jakie 
rozmowy słyszy się najczęściej w kółkach naszych? Oto 
wspomnienia z lat dawnych lub układanie projektów 
na przyszłość, najczęściej powrotu do Kraju i urządze
nia tam swego życia. Od swojskich warsztatów pra
cy dochodzą nas zaledwie słabe odgłosy, stopniowo 
przestajemy interesować się bieżącymi sprawami na
szego Kraju i tworzymy jakiś dziwny, litość budzący 
odłam polskiego społeczeństwa. Skąd, wobec tych nie
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normalnych warunków naszego tu istnienia, przyszła 
prof. Lutosławskiemu dziwna zaiste myśl popierania, 
w jednym ze swych artykułów, wychodźstwa polskie
go na Wschód565, a przez to samo skazywania jedno
stek słabszych na zupełne zatracenie cech narodowych, 
a jednostek trwających przy swych ideałach na mę
kę jakiegoś rozdwojonego żywota, który ze smutnym 
dowcipem nazwano „fermentacją w zamkniętej prze
strzeni"? Gdzież są zresztą te przykłady wielkich for
tun, które profesor doradza gromadzić na Wschodzie? 
Czyżby przez gromadzenie dóbr materialnych miała się 
Polska odrodzić? Czy dokonała tego praca organiczna? 
Podczas pobytu swego w Kazaniu profesor nie mógł się 
wydziwić możliwości istnienia tutaj i wszystkim nam 
życzył co najrychlej do Kraju powrócić. Kiedy mi pew
nego razu tłumaczył swe częste wycieczki do Europy 
Zachodniej koniecznością odświeżania umysłu czło
wieka uczonego, a przez to wnoszenia świeższych po
glądów do kraju ojczystego, kiedy przy tym uczonych 
nazywał „płucami kraju”, to go rozumiałam, ale wobec 
tego popierania wychodźstwa na Wschód, gdzie się 
łatwiej zatraca duszę, aniżeli gromadzi kapitały, ogar
nęło mię zdumienie przykre, przygnębiające. Dałam te
mu zdumieniu wyraz w liście wystosowanym do pro
fesora.

Kończąc rok szkolny 1897 miałam przed sobą miły 
wypoczynek w Puszczy Białowieskiej. Kochana moja 
siostra przyjechała na moje spotkanie na stację Haj
nówka. Wieczór zapadał, kiedy leśną drogą weszłyśmy 
w głąb lasu, gdzie oczekiwały na nas konie. Coś uroczy
stego wyczuwało się wśród tych olbrzymów leśnych
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i tej ciszy niezmąconej. Zdawało nam się, że idziemy ja
kąś drogą poświęconą — nie mogłyśmy mówić głośno. 
Były to czasy, kiedy Puszcza nietrzebiona trwała w całej 
swej potężnej krasie jedynego w Europie lasu, dającego 
w ostępach przytułek jeleniom, sarnom, łosiom, dzi
kom, a przede wszystkim żubrom, których liczono na- 
onczas około 1000. Zwiedziłam najpiękniejsze ustro
nia leśne, które dzięki przebywaniu tego lata cesarza 
na polowaniu zmieniły się czasowo w mały Peters
burg, wielce ruchliwy, błyszczący dworskimi powozami 
i jaskrawą liberią dworskiej służby, a mniej przez to 
ponętne dla stałych mieszkańców Puszczy, lubujących 
się w uroczystej ciszy. Cesarz, zachwycony wiekowym 
drzewostanem, wyraził życzenie, aby nadal zaniechano 
tu wszelkiej gospodarki leśnej oraz wyprzedaży lasu, co 
wpłynęłoby niechybnie na los pracujących tu inżynie
rów leśników, gdyż Puszcza, jako miejsce wyłącznie po
lowań cesarskich, nie wymagałaby wcale licznego zastę
pu łudzi fachowo wykształconych, a wówczas szwagier 
zostałby prawdopodobnie przetranslokowany gdzieś 
do Rosji. Na samą myśl o możliwości takiej transloka- 
cji smutek wielki ogarnął nas wszystkich. Aby otrząs
nąć się z przykrych przewidywań, udałam się do Grod
na, gdzie u Orzeszkowej spędziłam dwa ostatnie tygo
dnie wakacyjne5*5*5. Poznałam tam Wacława Sieroszew
skiego567, rozpoczynającego swą karierę literacką, któ
rego talent Orzeszkowa wysoko ceniła, entuzjastycznie 
witając w nim „wschodzącą gwiazdę”, jakkolwiek nie 
dzieliła jego przekonań społecznych. Razem z Siero
szewskim bawił jego przyjaciel z lat szkolnych, p. Piotr 
Górski, właściciel majątku Swiack na Suwalszczyźnie
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i paru fabryk, godnie reprezentujący oddanych „pracy 
organicznej” pracowników, o którym Sieroszewski, na

obiony do ziemiaństwa, 
mawiał: „Piotr Górski to jeden z tych dziesięciu, ze 
względu na których Sodoma nie miała być spalona"508. 
W rozmowie z p. Górskim dowiedziałam się, że potrze
buje nauczycielki dla swego synka, a p. Piotr, nie wdając 
się w długie pertraktacje, zaproponował mi, abym pod
jęła się tej pracy pedagogicznej w Swiacku. Ponieważ na 
najbliższy rok szkolny miałam zapewnioną pracę w mo
ich polskich kompletach w Kazaniu, nie mogłam przy
stać na propozycję p. Górskiego, ze wszech miar wielce 
dla mnie pożądaną, pozwalającą na zdobycie placówki 
w Kraju. Obawiałam się tylko zbyt małego zakresu pra
cy w domu prywatnym, z jednym uczniem, gdyż z uspo
sobienia dałabym się porównać do komina, który wtedy 
tylko dobrze ciągnie, kiedy ma dużo paliwa. Po takim 
wyjaśnieniu sprawy p. Górski oświadczył, że gotów jest 
ten rok szkolny przeczekać, a o rozszerzeniu zakresu 
mojej pracy też pomyśli, ma bowiem nadzieję otrzyma
nia pozwolenia na otwarcie szkółki dla dzieci robotni
ków w Swiacku, której zorganizowaniem i pokierowa
niem mogłabym się zająć. W taki niespodziewany spo
sób miałam w najbliższej przyszłości zapewnioną pracę 
na swojskim gruncie. W radosnym tym razem nastroju 
żegnałam Grodno, do którego ze Swiacka dojeżdżało 
się końmi, co ułatwiłoby odwiedziny domu „pod ka
sztanami”, który w wolnej Polsce znalazł się przy ulicy 
Elizy Orzeszkowej.

ogół niezbyt przychylnie uspos
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XV
Rok szkolny mijał szybko w pracy, ożywionej myślą ry
chłego powrotu do Kraju i w obcowaniu z Rodziną, 
z którą w jesieni na czas dłuższy miałam się rozstać. 
Wyjątkowo upalne lato przy 45°R spędziliśmy w mie
ście, ale ponieważ mieszkaliśmy w jego willowej dziel
nicy, obfitującej w ogrody, mniej cierpieliśmy od nie
znośnych upałów aniżeli mieszkańcy śródmieścia. Jak 
okazało się niebawem, zamieszkanie w dzielnicy miasta 
zabudowanej przeważnie drewnianymi domami było 
w skutkach fatalne. Pewnej nocy sierpniowej w sąsied
nim domu wybuchł pożar. Z błyskawiczną szybkością 
ogień przerzucił się na dom, w którym mieszkali
śmy. Cudem uszliśmy z życiem, ratując nieco cenniej
szych drobiazgów, a umeblowanie 7—pokojowego loka
lu, z pięknymi kwiatami, które z troskliwością pielęg
nowała siostra Gabriela, z pamiątkami po naszej Matce, 
albumami syberyjskimi, dokumentami, z ładną kolekcją 
minerałów, zielnikami, biblioteką spłonęło doszczęt
nie. Pozostało nam jedno krzesło i kufer z jakimiś mniej 
wartościowymi rzeczami zimowymi. Kiedy tak tej fa
talnej nocy staliśmy na ulicy przed płonącym do
mem, pośpieszył do nas najpierw mieszkający w naszym 
sąsiedztwie dr Panormow, profesor uniwersytetu, Ro
sjanin, ale przez matkę Polkę niejako sympatyzujący 
z Polakami569; przybyli pp. Żarscy, którzy zabrali nas do 
siebie, udzielając nam poczciwie części swego mieszka
nia. Stało się to wszystko niemal w przeddzień mego 
wyjazdu do Kraju, który siłą rzeczy o parę tygodni zo
stał opóźniony. Te parę tygodni zeszły na wyszukaniu 
mieszkania i zmontowaniu jako tako ogniska domowe
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go. Ileż dobroci i życzliwości doznaliśmy w tym czasie 
od znajomych i przyjaciół. Między innymi pp. Sokoło- 
wowie, u których przed laty dawałam lekcje ich dzie
ciom, przysłali umeblowanie do kilku pokoi, z którego 
do pewnego czasu zmuszeni byliśmy korzystać; na ok
nach pojawiły się doniczki z kwiatami, a nieoceniony 
prof. Panormow przyniósł mi na zapoczątkowanie bib
lioteki Pana Tadeusza, z którego, przez pamięć na matkę 
Polkę, uczył się polskiego języka. Tomik ten przecho
wuję jako miłą pamiątkę po zacnym, życzliwym nam 
człowieku370.

Zbliżał się czas mego wyjazdu do Kraju371 w niespo
dziewanie smutnych warunkach, gdyż jakkolwiek nikt 
z nas po doznanej katastrofie na duchu nie upadł i nie 
oddawał się rozpaczy, to jednak myśl o opuszczeniu ro
dziny, wyczerpanej ostatnimi przeżyciami i pozosta
jącej w trudnych warunkach materialnych, nad wyraz 
była dręczącą. Gromadka kochanych i kochających ze
brała się na dworcu, aby mię pożegnać. Staraliśmy się 
wszyscy „faire bonne mine au mauvais jeu"m , co nam 
się do pewnego stopnia udało — rozstawaliśmy się 
z pełnym otuchy i dobrej nadziei „do widzenia”.

W końcu września znalazłam się w Swiacku. Pp. 
Górscy, powiadomieni o naszej klęsce pożarowej, spot
kali mię jak najbliżsi krewni, otaczając daleko posuniętą 
życzliwością i dobrocią. W domu tych zacnych ludzi, 
wśród miłej dziatwy, mając możność korzystania z za
sobnej, odświeżanej nowymi wydawnictwami bibliote
ki, czułam się dobrze i swojsko i gdyby nie myśl o da
leko przebywającej rodzinie, czułabym się zupełnie 
szczęśliwą373. Pięcioro dzieci (najstarszy Józio374, mój
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uczeń, Marynka, Bogna, Wacio i malutka Zosia375) oży
wiało dom, zawierając ze mną coraz blizszą znajomość, 
toteż chętnie zabierałam ze sobą na wycieczki do parku 
i pobliskiego lasu najstarszą trójkę, z którą przez szereg 
lat późniejszych, jak i z całą rodziną Górskich, pozo
stawałam w serdecznej przyjaźni. Praca z jednym ucz
niem pozostawiała mi wiele wolnego czasu, który po
święcałam na czytanie, załatwianie korespondencji i za
znajamianie się z miejscowymi stosunkami. To ostatnie 
było dosyć utrudnione. Ludność miejscową stanowili 
przeważnie unici, strzegący swych wierzeń, a jednocze
śnie pilnie strzeżeni przez policję, kler i klasztor pra
wosławny, znajdujący się w pobliżu Swiacka. Ludność 
ta chętnie garnęła się do dworu, gdzie zawsze znajdo
wała radę i opiekę, co budziło również czujność władz 
w osobach strażników często Swiack odwiedzających. 
Pilnowano też troskliwie dr. Rydzewskiego, kuzyna 
p. Górskiego, zamieszkałego w najbliższym od Swiacka 
miasteczku Sopoćkinie, gdzie jako lekarz dużo i często 
obcował z miejscową ludnością. Po pierwszej mojej 
wycieczce na wieś odbytej i po odwiedzeniu paru chat 
włościańskich zjawił się w Swiacku strażnik, zacieka
wiony, jaki interes miała ta pani na wieś ze dworu przy
bywająca.

Na Boże Narodzenie przyjechał do Swiacka z War
szawy Sieroszewski. Był pod wrażeniem odsłonięcia 
pomnika Mickiewicza, które odbyło się 24 grudnia 
1898 r.376 Władze zabroniły wszelkich przemówień. 
Przy opadnięciu zasłony zapadła uroczysta cisza, która 
przeniknęła serca wszystkich obecnych głośniejszym 
i wymowniejszym od wszystkich przemówień okrzy
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kiem triumfu: „On jest pośród nas”. Sieroszewski był 
na wieczerzy wigilijnej, urządzonej dla przyby

łych na odsłonięcie pomnika rodaków z zaboru au
striackiego i pruskiego. Ktoś z Poznańskiego, przema
wiając po wieczerzy, odezwał się w te słowa: „Niemcy 
nazywają nas wasserpolaki, ale jak ta szwabska w asser377 
przeleje się przez polskie sito, zostaną czyste Polaki”.

Pięknie ujęła Konopnicka podniosłe momenty ciszy 
w chwili odsłonięcia pomnika wieszcza. Oto kilka strof:

Cisza... Serca tysięcy biciem mocnym, głuchym 
Przemawiają bez głosu do siebie, do świata 
Nad głowami tysięcy myśl jedna oblata 
I pierś tysięcy dyszy jednym wrzącym duchem.

Cisza... Czucie skupione jako diament pała,
Żarzy się jako płomień zduszony ogniska,
W tysiącach źrenic tli się, goreje, rozbłyska,
Tysiącem iskier przenika i dusze, i ciała.

Cisza... Jak mocne, żywe, jak potężne głosy 
Z milczących tłumów biją na wskroś niemej ciszy!
Objęły ziemię... Lecą... Objęły niebiosa...
Cisza... Ziemia i niebo słucha ich... Juz słyszy?

Uderzył dzwon, uderzył dzwon,
Rozpękły się zasłony:
Śród ludu swego stanął On,
Co dał milionom czucia ton,
Co kochał — za miliony!378

Wielką dla mnie radością była możność częstego od
wiedzania Grodna, gdzie na zaproszenie Orzeszkowej
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odbył się nasz mały zjazd rodzinny w Jej domu579. Przy
jechali tam z Białowieży Kruszewscy z synkami Mię
ciem i Stasiem, ja ze Swiacka. Podczas tej naszej bytno
ści zostało postanowione, że p. Eliza ze swą sekretarką, 
p. Zofią Gorzkowską380, i p. Jadwigą Nusbaumówną, 
córką dr. Henryka Nusbauma381, ja z moim uczniem Jó
ziem Górskim, zjedziemy się na Święta Wielkanoc
ne w Białowieży. Ubiegłego lata Orzeszkowa po raz 
pierwszy, przed rozpoczęciem Ad astra, odwiedziła dom 
Kruszewskich w Białowieży382 i przy pomocy mego 
szwagra, inżyniera leśnika, badała tajniki Puszczy, zbie
rając bogaty materiał do projektowanej powieści, który 
piórem swym przetworzyła w szereg przepięknych ob
razów gigantycznej przyrody puszczańskiej. Projekto
wany zjazd w Białowieży podczas Świąt Wielkanocnych 
udał się nad wszelki wyraz. Przyjechałam z Józiem do 
Grodna383, skąd całym towarzystwem wyruszyliśmy do 
Białowieży, gdzie nas serdecznie powitano. Orzeszko
wa czuła się doskonale, cieszyła się, że na pewien czas 
opuści wczesną wiosną miasto, że, jak mówiła, wyrwała 
się do pól i lasów, gdzie teraz tak jest uroczo, że można 
oglądać Puszczę w tej cudnej porze roku. Jak potężnie 
budzi się tu przyroda do życia! To olbrzym, rwący pęta 
snu zimowego, łączący siłę bezmierną z czarem niewy- 
słowionym, pełnym głosów i szmerów tajemniczych. 
Kiedy się chodziło po łesie i patrzyło w ten przestwór 
błękitu nad głową i słyszało się odgłosy budzącego się 
dookoła życia, przychodził nam na myśl wiersz Konop
nickiej: „A wierzchem takie ci idą szumy, takie w powie
trzu granie, jak kiedy, na ten przykład, w kościele zagra
ją na organie”384. Prawie cały dzień spędzamy na powie
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trzu. Wieczory tylko schodzą nam w pokoju na po
gawędkach i czytaniu. W Wielkim Tygodniu trady
cyjnie zajmowaliśmy się farbowaniem jaj, przy czym 
Orzeszkowa na paru jajkach wypisała odpowiednie afo
ryzmy585. Jak wszystko na tym świecie, przeminęły mile 
święta, każda z nas wróciła do swej pracy. W Swiacku 
nastąpiło jakieś niespodziewane, jak to się zdarzało nie
raz w stosowanej do nas polityce, obostrzenie stosun
ków. Były to jakby napomnienia przez rząd nam da
wane, na wszelki wypadek, „cztoby Paliak nie zazna- 
wałsia”i8<>. Obostrzenie odbiło się przede wszystkim na 
osobie dr. Rydzewskiego, który wraz z młodą żoną zo
stał wysłany do gub. czernihowskiej, a p. Górski otrzy
mał zawiadomienie, że na otwarcie projektowanej dla 
dzieci robotników szkoły pozwolenia nie dostanie. Nad 
takim stanem rzeczy musiałam się poważnie zastano
wić. Jakkolwiek w Swiacku czułam się doskonale, za ma
ło tam miałam roboty. O jakiejś pracy oświatowej wśród 
miejscowej ludności, wobec nowych obostrzeń, nie mo
gło być mowy, tymczasem siostra Kruszewska miała 
nadmiar zajęć domowych, naukę chłopców, co przy jej 
wątłym zdrowiu zbytnio ją wyczerpywało. Po namyśle 
i odpowiednim przedstawieniu sprawy wobec pp. Gór
skich zdecydowałam się na opuszczenie Swiacka od je
sieni i na zamieszkanie w Białowieży. Pp. Górscy, szcze
rze zmartwieni tym moim postanowieniem, poprosili, 
abym zabrała ze sobą ich synka do Białowieży, na co 
chętnie przystałam. Wkrótce udałam się z moim ucz
niem do Białegostoku, gdzie zupełnie pomyślnie złożył 
próbny egzamin do I klasy szkoły realnej, gdyż nadal 
miał pozostać moim uczniem. Zegnałam Swiack i jego
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kochanych mieszkańców z uczuciem żywej wdzięczno
ści za ich serdeczną dla mnie przyjaźń, która związała 
mnie z tymi zacnymi ludźmi na długie lata.

Prof. Lutosławski, dowiedziawszy się o moim pro
jekcie zamieszkania w Białowieży w celu pokierowania 
nauką moich siostrzeńców, zaproponował dołączenie 
do trzech moich uczniów swych córeczek, Manity i Be
li, na co przystać nie mogłam, obawiając się obarczyć 
dom Kruszewskich zbyt dużą gromadką dzieci.

Tego lata wybrał się do Kraju, po raz pierwszy od 
czasów wygnania na Syberię, nasz kochany Ojciec. Wy
jechałam na jego spotkanie do Białegostoku, witając go 
z rozrzewnieniem. Ojciec zabawił przez czas dłuższy 
w Białowieży, skąd robiliśmy wycieczki do wielu zna
nych ojcu z czasów dawnych miejscowości, a także do 
Grodna, gdzie w towarzystwie p, Elizy ojciec wspomi
nał lata minione387. W powrotnej do Kazania podróży 
towarzyszyłam ojcu do Wilna, gdzie zwiedziliśmy dro
gie sercom naszym pamiątki. Tu rozstaliśmy się. Ojciec 
podążył na Wschód, ja powróciłam do Białowieży, 
gdzie zajęłam się z zapałem zorganizowaniem mojej 
małej uczelni, na którą wybrałam duży pokój, zaopa
trzony w przyrządy gimnastyczne. Obstalowałam naj
nowszego systemu ławki szkolne, warsztacik stolarski, 
ułożyłam plan lekcji wspólny dla Józia Górskiego i star
szego siostrzeńca, Mieczysława, osobny dla młodszego 
Stasia, i od września rozpoczęliśmy pracę, która, obok 
obowiązujących przedmiotów kursu szkolnego, obej
mowała naukę jęz[yka] polskiego i historii Polski. 
W soboty po południu przychodził na naukę stolarki 
były uczestnik Powstania Styczniowego, przy nauce
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dzielił się z chłopcami wspomnieniami o swych cieka
wych przeżyciach. Uczniów miałam zdolnych i inteli
gentnych. Moja trójka szkolna pochłaniała wszystkie 
moje myśli w ciągu kilku tygodni tych prac przygoto
wawczych, zanim uregulowałam godziny pracy, wycie
czek i wypoczynków tych małych ludzi. Przyglądałam 
się z zaciekawieniem ich zabawom, jak zajęci na podwó
rzu budowaniem jakiejś groźnej fortecy od czasu do 
czasu wpadali do mnie z zapytaniami, dotyczącymi mo
stów zwodzonych, wałów obronnych itp. Patrząc na ich 
zarumienione twarze, błyszczące oczy, kiedy mówili 
z zapałem o urojonych fosach, armatach, na które skła
dały się kloce drzewne, o spodziewanych zwycięstwach 
nad urojonym nieprzyjacielem, myślałam o tym, jak 
często ludzie dorośli przypominają dzieci 
słusznym wydało mi się zdanie Ibsena588: 
przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo 
a pozbawisz go szczęścia”.

Miłe i ulubione przez chłopców są przedwieczorne 
godziny, kiedy czytam im coś ciekawego. Między inny
mi książkami, po przeczytaniu Niezgodnych królewiczów 
M. J. Zaleskiej, przeczytaliśmy Atlantę Zofii Urbanow
skiej589. Książka ta wprawiła chłopców w taki zachwyt, 
że postanowili wystosować list do autorki z prośbą 
o dalszy ciąg opowieści.

Lubiliśmy też przejażdżki w zimie sankami po Pu
szczy, mające szczególny urok w wieczory księżycowe, kie
dy las oszroniony wyglądał jak zaczarowany w bajce. Z tych 
czasów mam ładne zdjęcie fotograficzne trzech chłopców 
w dziupli odwiecznej lipy, wykonane przez fotografa, 
Litwina, p. Juraszajtisa, któremu też poleciłam wykona

1 wielce 
„Odbierz 
życiowe,
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nie kilkunastu zdjęć najciekawszych zakątków puszczy. 
Miały one złożyć się na album dla Orzeszkowej, poło
żony podczas wieczerzy wigilijnej „pod sianko", było 
bowiem postanowione, że p. Eliza Święta Bożego Na
rodzenia spędzi z nami w Białowieży390.

W tym roku odbywały się w Moskwie zainicjowane 
przez literatów rosyjskich uroczystości Mickiewiczow
skie. Literaci rosyjscy przysłali zaproszenia do Orze
szkowej, Prusa i Sienkiewicza. Prus i Sienkiewicz wy
mówili się niedomaganiem, Orzeszkowa zaś uważała, 
że należy skorzystać z nadarzającej się chwili i wyjaśnić 
rosyjskim kolegom po piórze, dlaczego Polacy w danej 
chwili nie mogą wziąć udziału w uroczystościach mo
skiewskich. W tym celu wystosowała do literatów rosyj
skich list otwarty, wydany później w osobnej odbitce391, 
z którego tu parę ustępów podaję:

„I. Zaszczycona wezwaniem do przyjęcia udziału 
w uroczystości, którą zamierzaliście uczcić wielkiego 
wieszcza polskiego Adama Mickiewicza, dziękuję, że
ście raczyli zaliczyć mnie do tych, którzy przed dostoj
nym kołem Waszym przedstawiać mają piśmiennictwo 
i społeczeństwo polskie, lecz stokroć więcej, żeście 
w sercach i umysłach swoich powzięli myśl o tym ob
chodzie. Bywają czasem dnie z niebem szarym i powie
trzem dusznym od mgieł podnoszących się z nizin i by
łyby dla ludzi dniami rozpaczy i zguby, gdyby nad nizi
nami nie wznosiły się szczyty, zza których wschodzą 
jutrznie. Za to żeście pozwolili nam dostrzec szczyt ta
ki, przyjmijcie podziękowanie od Polki, która Ojczyznę 
swą bez granic kochając, z radością składa cześć myśli 
pięknej i uczuciu dobremu, gdziekolwiek powstają one
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jako jutrznia, zwiastując wschód słońca, choćby odda
lony,

2. Przemawiam do koła zbyt oświeconego, abym po
trzebowała zastanawiać się nad istnieniem narodów 
w ogóle, jako nad faktem przez naturę ustanowionym 
tak mocno, że żadne chęci i działania ludzkie nie mogą 
sprawić, aby nie był.

3. Przemawiam do koła mającego serca zbyt wysoko 
umieszczone, abym przekonywać usiłowała, że miłość 
dla narodu i dla tej ziemi, na której gromady istot pier
wotnych stały się narodem, jest dla jednostek, które go 
składają, uczuciem wrodzonym, nadto uczuciem wyż
szego rzędu, bo zakreślającym krąg szeroki dokoła 
uczuć osobnikowych, więc wprowadzających osobnika 
w sferę ideałów.

4. Jak w miąższu ziarn, wydawanych przez zboża, 
znajdują się pierwiastki chemiczne jednostajne, lecz 
w coraz innym układzie i stosunku do siebie zostające, 
tak w duszach narodów uczucie, wyobraźnia, myśl, 
dźwięk mowy, skłonności, wstręty, u podstaw swych 
dla całej ludności jednostajne, rozgałęziając się, two
rzą rozmaite wiary, języki, sposoby zapatrywania się 
na świat, sposoby myślenia, pracowania, poszukiwania 
i odtwarzania prawdy, dobra i piękna. Wiara, język, 
myśl, twórczość, oto składniki tego życia, o którym 
myślę, gdy mówię, że jest ono przedmiotem wiekowego 
pomiędzy wami a nami procesu.

5. Nie wierzcie, Szanowni Panowie, tym, którzy 
utrzymują, że temu życiu nie grozi niebezpieczeństwo 
żadne, że tylko właściwy narodowi naszemu fanatyzm 
polityczny i turbujący go wiecznie duch rewolucyjny
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wywołuje mu z ust skargi, a w sercach krzewi niechęci, 
nie mające przyczyn sprawiedliwych.

6. Pozwólcie powieściopisarskiemu piórku memu 
naszkicować obrazek. Niewiele drogi uszło od kolebki 
to dziecię, które w dzień słoneczny bawi się z towarzy
szami na podwórzu szkolnym. Pogoda, odpoczynek, 
zabawa; piłka lata z rąk do rąk i jedno tylko zmartwienie 
— trudno czasem ją złapać. Jednak z twarzą w rumień
cach i blaskach wesołości podskoczyło, złapało piłkę, po 
dziedzińcu szkolnym rozległ się z wybuchem śmiechu 
okrzyk triumfu i jednocześnie na ramię dziecka spadła 
ręka, w której dotknięciu czuć gniew i karę. Ono samo 
już wie, że karanym będzie, zgasł mu na twarzy blask ra
dości i oczy, które tylko co śmiały się do życia, stają we 
łzach. Cóż uczyniło? Jaka była wina jego? Oto w chwili 
radosnej złapania piłki okrzyk triumfu wydało w języ
ku, którego dźwięki dziedzictwem po mnóstwie poko
leń tkwią mu w krtani, którym mówili Kopernik i So
bieski, Kochanowski i Matejko, Szopen i Mickiewicz.

Nie będę, Panowie, opowiadała Wam o rolniku, któ
ry po mnóstwie pokoleń odziedziczywszy pociąg i zdol
ność do uprawiania roli na znacznej przestrzeni ziemi, 
jest odepchniętym od ziemi; ani o uczonym, który po
chodnię swej wiedzy unosić musi w strony dalekie, bo 
w rodzinnych oświecać nią nie może; ani o matkach, 
które żegnają synów oddalających się za chlebem w prze
strzenie niezmierzone, bo na tych, na których wzrośli, 
chleb dla nich nie wzrasta; ani o twórcy, który kwiaty 
swej myśli oddaje pod nóż ogrodnika, nie znającego 
gleby, z której powstała myśl i jej kwiaty; ani o miłośni
ku ludu, który ognistą swą duszę chowa pod korzec, za
miast ją iskrami światła rozsiać tam, gdzie ciemno.
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Wszystko to dokładniej i jaśniej niż w opowiada
niach jakichkolwiek znajduje się w zbiorze drukowa
nych i nie drukowanych, pisanych i nie pisanych praw 
i rozporządzeń wyjątkowych, które czym są? Racją sta
nu? Karą? O pierwszej mówić trudno, bo jest rzeczą ta
ką, przeciw której żadna racja z jakichkolwiek dziedzin 
sumienia czy rozumu ludzkiego czerpana ostać się nie 
może. Jeśli to kara, to za co? Za próby odzyskania tej 
strony życia narodowego, którą jest niepodległość poli
tyczna? Nie byłżeby zhańbionym naród, który by nigdy 
prób tych nie czynił i wydałby przez to świadectwo, że 
nie ma w nim żadnego już życia? Któż nie uwielbia Tel
ia, Wilhelma Orańskiego, Waszyngtona592 i nie przy
klaskuje zastępom, których byli wodzami? A czyliż po
dobna, uwielbiając tych mężów, jednocześnie potępić 
Kościuszkę i w dalekie pokolenia karać jego naśladow
ców? Lecz jeżeli nawet w oczach czyichkolwiek kara, to 
czy współczesne kodeksy prawne, owoce wzrastającego 
bądź co bądź w świecie ducha chrześcijanizmu i huma
nitaryzmu, dążą do obostrzenia lub do łagodzenia 
środków, dotykających winowajcę w jego wolności, bez
pieczeństwie i zdrowiu? Czymkolwiek jednak jest i z ja
kichkolwiek rozumowań lub namiętności wynika ta 
groźba, zawieszona nad życiem jednego z dwu narodów 
naszych, z niej to wyrasta ściana, która rękom naszym 
i waszym spotkać się nie pozwala. Z czego stworzone są 
cegły tej ściany? Z nienawiści? Z zawziętego pamięta
nia uraz? Z żądzy odwetu? Bynajmniej. Uczucia te od 
dawna już wśród nas zostały przez umysły oświeco
ne poddane krytyce. Już Krasiński, współczesny Mic
kiewiczowi i w wielkości natchnień prawie równy 
mu poeta, głosił hasło patriotyzmu wolnego od jadu
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i krwi, walczącego tylko orężem czystości serc i wielko
ści cnoty.

Wielu z nas mniema, że życie w nienawiści to wprost 
antyteza tych instynktów i zasad, które wypracowały 
w ludzkości wieki chrześcijanizmu i cywilizacji. Nie 
z nienawiści, nie z żądzy odwetu, nie z ponurego fana
tyzmu, jak twierdzą niektórzy przeciwnicy nasi, zbudo
wana jest ta ściana, która nas rozdziela. Z czegóż więc? 
Nie waham się wypowiedzieć stanowczo, że z miłości 
i z obowiązku: z miłości dla tego, co swoje, więc drogie 
i nieszczęśliwe, więc stokroć jeszcze droższe; z obo
wiązku bronienia tego, co sprawiedliwe, więc święte. Są 
w sercach i sumieniach ludzkich klejnoty, od których 
zachowania cała dostojność ludzka zależy i których 
zrzekać się nie wolno za misę nie tylko soczewicy, ale 
nawet takich pereł drogocennych jak te uczucia, które 
Was, Szanowni Panowie, myślą o uroczystości dzisiej
szej natchnęły.

Daleką ode mnie jest śmiałość narzucania oczom 
Waszym szkieł jakichkolwiek, ale szczęśliwa byłabym, 
gdyby słowa moje nasunęły Wam myśl, że bywają na 
świecie szkła sztucznie zabarwione w celu ukazywania 
przedmiotów tym, którzy na nie patrzą, w barwach nie
prawdziwych. Gotujcie, Szanowni Panowie, dla obu na
rodów naszych zbawienie od zła, które dla nich obu, 
choć dla każdego odmienne, ujmy przynosi. Świećcie

górn
kach, które wiodą ku ideałom, niech ci spomiędzy nas 
i Was, którzy na nie wstąpić zdołali, nawzajem się usza
nują i będą sobie pomocni. Aż przyjdzie moment, 
w którym ideał z górnych szlaków zstąpi na cierniste,

i grzejcie! Czyńmy to wspólnie i na tych
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ciemne ścieżki tej ziemi i narody wejdą z nich na błękit
ne przestworza wzajemnego dla siebie poszanowania 
i zgodnej współpracy.

Szanowni Panowie, przebaczcie, jeżeli słowami my
mi zbyt długo uwagę Waszą trudziłam. Mówiłam do 
Was, jak równi do równych zwykli są przemawiać: 
szczerze i śmiało. Tę szczerość i śmiałość raczcie przy
jąć jako dowód szacunku głębokiego, przez serce Polki 
składanego tym rosyjskim sercom, które, oddając hołd 
wieszczowi jej narodu, uznały, że ten naród jest osobni
kiem zdolnym do wydawania geniuszów, więc nie tylko 
godnym życia, lecz mającym obowiązek wytrwałego 
przy nim obstawania”.

XVI
Przed Świętami Bożego Narodzenia udałam się do 
Grodna, aby towarzyszyć p. Orzeszkowej w drodze do 
Białowieży. Tym razem zły los stanął na przeszkodzie 
do tej od dawna wymarzonej wycieczki. Wzmożony 
ruch przedświąteczny na kolei i zaspy śnieżne na torach 
wpłynęły na parogodzinne opóźnianie się pociągów, 
wskutek czego podróż do Białowieży należało odbyć 
nocą, na co p. Orzeszkowa bała się zdecydować. Pozo
stałam na dzień wilii w Grodnie, gdzie byłam sowicie 
wynagrodzona, słuchając czytanych przez autorkę w rę
kopisie listów Seweryny z Ad astra. Po spożyciu wiecze
rzy wigilijnej w towarzystwie p. Elizy i wielce mi życzli
wych pp. Obrębskich nocnym pociągiem pośpieszyłam 
do Białowieży. Mając w pamięci piękne ustępy Ad astra,
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wjeżdżałam do Puszczy, jakby wsłuchując się w dalszy 
ciąg listów Seweryny. Las stał uroczy i cichy w błękit
nym brzasku zimowego poranka, otulony w śnieżne pu
chy i jakby zadumany. Wpatrywałam się w głębie Pu
szczy uśpione i zdawało mi się, że widzę pełną poważ
nej zadumy postać Seweryny, wyłaniającą się z błękitne
go półmroku393. Z tych marzeń półsennych zbudziłam 
się w Białowieży, gdzie z niepokojem oczekiwano mego 
powrotu.

Po świętach niezwłocznie rozpoczęłam z chłopcami 
drugie półrocze szkolne, które zbliżało porę egza
minów, wymagających repetycji394 przedegzaminowych 
z kursu całorocznego. Repetycje te uważałam za psucie 
porządku w umysłach uczniów, nad którym przez całą 
zimę pracowałam. Mnóstwo drobiazgów drugo— i trze
ciorzędnych, wymaganych na egzaminie, zaćmiewa myśl 
dziecka, zaprzątając mu głowę niepotrzebnym bala
stem, który dziecko, przez sam instynkt samozacho
wawczy, w możliwie krótkim przeciągu czasu z głowy 
obciążonej wyruguje. Nie znam pracy mniej produk
tywnej, a bardziej męczącej, jak przygotowywanie dzie
ci i młodzieży do egzaminów, i jakkolwiek obowiązek 
ten jest ściśle związany z obranym przeze mnie zawo
dem, nie mogę traktować egzaminów inaczej niż ja
ko zło nieuniknione. Doznaję wręcz bolesnego uczucia, 
widząc, jak nauka, mająca na celu oświecanie młodych 
umysłów i kształcenie ich w najszlachetniejszym tego 
wyrazu znaczeniu, redukuje się do mechanicznego, 
śpiesznego utrwalania w umyśle dziecka, żądnym wie
dzy, pewnych wymaganych formułek, nie mających czę
sto nic wspólnego z rozwojem umysłowym, że przypo
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mnę z owych czasów karkołomne zmagania się z orto
grafią rosyjską lub chronologią szczegółową. Uczucie 
nauczyciela w tym wypadku jest nader przykre i nie daje 
się złagodzić nawet pomyślnym rezultatem tych zabie
gów i pracy. Obecnie wprowadzony w szkołach pow
szechnych i średnich egzamin dla nowo wstępujących, 
systemem lekcyjnym odbywany, pozwala lepiej poznać 
umysłowość ucznia i ocenić jego przygotowanie do da
nej klasy.

Czas wolny od zajęć spędzamy na świeżym powie
trzu w ogrodzie i w lesie, gdzie urządzam możliwie dłu
gie przechadzki codzienne z siostrą i z dziećmi, chcąc 
w ten sposób utrzymać równowagę umysłową i fizyczną 
moich uczniów, którzy wreszcie pomyślnie ukończyli 
rok szkolny. Lato spędziliśmy, używając wywczasów, 
bogatego powietrza, robiąc dalsze wycieczki w celu po
znania tajników Puszczy. Mieliśmy w lecie bardzo miłe 
towarzystwo kilku inżynierów z Warszawy z p. Balic
kim na czele. Był to gość tym milszy, że przywiózł nam 
wiadomość od p. Orzeszkowej, która w jesieni zamierza 
nas odwiedzić595. Odp. Balickiego dostałam kilkanaście 
ładnie udanych zdjęć Puszczy. Tego lata odwiedzała Pu
szczę młodzież. Pewnego poranku zawitał do nas stu
dent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, p. Bolesław 
Bojko, znany później malarz, którego piękne widoki 
Wenecji podziwialiśmy w Warszawie396. R Bojko przyje
chał nieomal wprost z przedstawienia Wesela397, którego 
egzemplarz przemycił przez granicę. Niezwłocznie za
brałam się do odczytywania tego rewelacyjnego arcy
dzieła, w którym autor genialnie ujął i przed oczy nam 
postawił bolączki naszych czasów i naszego pokolenia.
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Przez pewien czas przebywał w Białowieży Piotr Sta- 
chiewicz598, robiąc szkice potrzebne mu do zamierzo
nego, ale, niestety, niewykonanego ilustrowania Pana 
Tadeusza, Przyjeżdżał z Wilna syn właściciela księgar
ni, p, Wacław Makowski, późniejszy w wolnej Polsce 
minister sprawiedliwości, naonczas student prawa, poe
ta. Rozmiłował się w pięknie Puszczy i pod jej urokiem 
napisał malowniczo ujęte Nikary i Baśń Pusyc^y Biało
wieskiej*99. Dużo ożywienia i nastroju artystycznego 
wniosła wizyta p. Iwanowskiej, młodziutkiej, rozpoczy
nającej wówczas swą karierę skrzypaczki wirtuoza, I vo
to doktorowej Płoszkowej, II voto Ossendowskiej400, 
której jedyny syn, ukochane „Orlątko”, w 1920 r. jako 
skaut wstąpił w szeregi ochotników i poległ śmiercią 
bohaterską.

W jesieni przyjechała p. Orzeszkowa ze swą byłą sek
retarką i przyjaciółką, Marynią Obrębską. Nad wyraz 
piękna, prawdziwie polska jesień nie pozwoliła nam za
sklepiać się w pokojach, kusząc do coraz to nowych wy
cieczek po Puszczy. Któregoś dnia udałam się z p. Elizą 
do tzw. parku cesarskiego, w którego głębi znajdował 
się w niemieckim stylu wzniesiony pałac. Kiedy tak sie
działyśmy pod złotym deszczem liści jesiennych, Orze
szkowa zwróciła się do mnie z zapytaniem: „Na jaki 
użytek poradziłabyś przeznaczyć ten pałac w wolnej 
Polsce?” „Na dom wypoczynkowy dla literatów”, odpo
wiedziałam. Przypomniałam sobie tę rozmowę, kiedy 
w r. 1922 udało mi się spędzić w Białowieży uroczy 
miesiąc wypoczynkowy. W pałacu tego lata przebywała 
młodzież Y. M. C. A.401, sporo osób ze świata literackie
go i artystycznego, między innymi Wyczółkowski402,
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a orły dwugłowe, zdobiące ongi wieże pałacowe, spo
czywały w lamusie.

Miłe są pamiątki po wywczasach Orzeszkowej w Bia
łowieży, zaopatrzone w nieocenione dedykacje. Cztero
tomowe wydanie Jej dzieł z następującą dedykacją: 
„Państwu Kazimierze i Klemensowi Kruszewskim na 
pamiątkę spędzonych z nimi chwil szczęśliwych”.

„Z wysokości swych Król Niebieski ujrzał raz na zie
mi człowieka smutnego i litością zdjęty rzekł do Anio
łów: «Który z was pocieszyć go zdoła, nagrodzon bę
dzie!» Rozleciały się duchy promienne w różne strony 
świata, szukając pociech i wnet smutnemu wędrowcowi 
drogę zabiegać poczęły. Jeden rzucił mu pod stopy 
garść kwiatów zerwanych w najwspanialszym z ogro
dów babilońskich, lecz on rzekł: «Zwiędną!», i depcąc 
po kwiatach, szedł dalej. Inny anioł zatoczył przed nim 
łuk blasków tęczowych, tryskających z najpiękniejszej 
z pereł Golkondy4“3. Przymykając znużone powieki, węd
rowiec odrzekł: «Olśniewa, lecz nie ogrzewa!», i szedł da
lej. Inny jeszcze w słuch lać mu począł najczarowniejszą 
z pieśni, zawartych w lidyjskim flecie. «Przebrzmi!», za- 
szeptał wędrowiec i szedł dalej. Więc czwarty jeszcze za
grzmiał huczną fanfarą na stu trąbach sławy. «Głośne są 
dźwięki te, lecz przeciw łzom cichym bezsilne», rzekł 
i szedł dalej. Wtem jeden z aniołów podał wędrowcowi 
smugę tak błękitną, jakby ją z pogodnych niebios wy
kroił. «Jest to —  mówił —  przyjaźń, którą z serc czy
stych i dobrych wyjąwszy, tobie przynoszę». Wtedy 
wędrowiec pośród nużącej swej drogi stanął, błękitną 
smugę przyjaźni z rąk anioła przyjął i wzrok w niej zanu
rzając, uśmiechnął się. Był pocieszony. Pokłon przed 
Królem Niebieskim anioł pocieszyciel złożył i zapytał:
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«Jakąż, o Panie, będzie nagroda moja?» A Król Niebie
ski odpowiedział: «Jest nią uśmiech, który przez ciebie 
rozkwitł na ustach smutnego człowieka»”.

Ad astra z dedykacją: „Państwu Klemensowi i Kazi
mierze Kruszewskim książkę tę, która dzięki ich nie
ocenionej gościnności i przyjaźni powstała, ze wspo
mnieniem rzewnym, z szacunkiem wysokim, z wdzięcz
nością niezgasłą przesyłam”404.

W marcu 1901 r. Orzeszkowa wybrała się do Wilna, 
gdzie przed laty założyła była księgarnię, bardzo ruchli
wą, znaną ze swych wydawnictw, za które Orzeszkowa 
srodze odpokutowała, pozostając, po zamknięciu przez 
rząd księgarni, przez szereg lat pod ścisłym dozorem 
policyjnym405. Obecnie jechała do Wilna w celu wygło
szenia tam odczytu o Krasińskim, oczywiście w gronie 
osób ściśle zamkniętym, gdyż na odczyt publiczny 
w Wilnie władze by nie pozwoliły. Orzeszkowa umówiła 
się ze mną, że towarzysząca jej sekretarka, p. Zofia 
Gorzkowska, zawiadomi mię o pomyślnym przebiegu 
pobytu w Wilnie, donosząc o „udanym wieczorku”. 
Dostałam zawiadomienie, że p. Orzeszkowa czuje się 
doskonale i że „wieczorek” udał się pod każdym wzglę
dem. Ucieszyła mnie ta wiadomość niezmiernie, gdyż 
obawiałam się dla Orzeszkowej niepożądanych konflik
tów z władzami, o które u nas tak było łatwo406. Wiosnę, 
która spóźniona w tym roku nareszcie nas sobie przy
pomniała i w dniach cudnych spłynęła tu ze słońcem, 
rzetelnie przepracowałam, przygotowując moich ucz
niów do zbliżającego się egzaminu.

Niespodziewanie niepokój ogarnął zarządzającego 
Puszczą Białowieską p. Kołokolcowa, byłego oficera, nie 
posiadającego żadnego wykształcenia fachowego, że ma
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za pomocnika Polaka. Niepokój ten spłynął oczywiście 
z Petersburga, gdzie w Zarządzie Głównym Apanaży, 
na miejscu liberalnie traktującego sprawy służbo
we księcia Wiaziemskiego407, znalazł się książę Ko- 
czubej408, nieprzychylnie do Polaków ustosunkowany. 
Smutna myśl o możliwości translokacji szwagra na 
Wschód jak ciężka chmura zawisła nad naszym, tak po
godnym dotychczas, horyzontem białowieskim. Szwa
gier, korzystając z urlopu, z siostrą moją i chłopcami 
wyjechał do Wilna. Ponieważ młodszy synek, Staś, od 
pewnego czasu niedomagał, udali się tam z nim do do
ktora, który znalazł, po przebytej w zimie szkarlatynie, 
nieznaczne zmiany w prawym szczycie płucnym i zale
cił na jakiś czas zmianę klimatu. Kruszewscy wynajęli 
letnie mieszkanie w Werkach pod Wilnem, gdzie zna
leźli się w bliskim sąsiedztwie pp. Makowskich, rodzi
ców p. Wacława, doznając od nich dużo sąsiedzkiej 
życzliwości. Koniec lata spędzili na Wołyniu w ma
jątku Kruszewskich Sołotwinie. Pod nieobecność sio
stry i szwagra pozostawałam w Białowieży z p. Konstan
cją Waszkiewiczówną, pomocnicą w gospodarstwie mej 
siostry, wyjątkowo wartościową, szczerze przywiązaną 
do naszej rodziny osobą. Podziwiałam jej uzdolnienie 
do wytwornych robót ręcznych, gust wręcz artystyczny, 
z jakim te roboty wykonywała, posługując się najpospo
litszymi środkami. Odpowiednio kształcona w swoim 
czasie, rozwinęłaby swe niepospolite zdolności arty
styczne, ale nikt w rodzinie, gdzie przebywała jako sie
rota, o to się nie zatroszczył. Ułożyła kiedyś koszyk 
kwiatów, który zawiozłam do Grodna409. Bawił tam 
podówczas malarz, Antoni Kamieński410, znany z tego,
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że nie znosił barw, ale ujrzawszy ułożony przez p. Kon
stancję bukiet w koszyku, nie mógł od tego istotnie 
pięknego widoku oczu oderwać. Orzeszkowa żartowa
ła, że się do barw przekonał.

Do Antoniego Kamieńskiego Orzeszkowa we wstę
pie do swej Anastazji między innymi pisała: „Zdarza się 
często, że malarze czynią zaszczyt powieściopisarzom, 
ołówkiem lub pędzlem swym uświetniając utwory ich 
pióra, ale wypadek jest rzadki, aby powieściopisarz 
dzieło malarza piórem swym ilustrował. Wypadek ten 
zaszedł teraz między mną a panem... Na pierwszej 
stronicy «Tygodnika Ilustrowanego» znalazł się ry
sunek, wyobrażający dziewczynę w odzieży prostej, 
i krótko nazwany Anastazja,.. Od pierwszego rzutu oka 
widać, że ta dziewczyna jest kimś, a dokoła niej po mar
ginesach pięknego dziennika krążą błyskawice i majaczą 
momenty jakiejś historii. Twarz tej pięknej dziewczyny 
naznaczył pan grotem bólu, wystrzeliwającym z serca 
i położył pan na niej chmurę, która zstąpiła z przerażo
nej myśli. Bije od niej dusza mocno czująca, gwałtownie 
przez twardą dłoń życia targnięta i narzędziami oczu 
zmartwionych patrząca w otchłań... Im dłużej trzyma
łam oko swe przykutym do postaci przez pana naryso
wanej, tym natarczywiej oblegały mnie wspomnienia 
czegoś dawniej znanego... Rysunek pana, pełen we
wnętrznych głębin, był tym tknięciem z zewnątrz, które 
zrazu z głębin moich wywołało widma. Kim ona była? 
Gdzie była? Już wiem, pamiętam! To ona, to było 
tam !...”411 Z tych widm i wspomnień, nasuniętych ry
sunkiem A. Kamieńskiego, powstała jedna z piękniej
szych powieści Orzeszkowej, Anastazja412.
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Podczas nieobecności siostry i szwagra miałam w le- 
cie pod swoją opieką małą siostrzeniczkę moją, Ire
nę (Renię), urodzoną w Białowieży. Przyszła na świat 
ta istotka l e ś n a  w dzień św. Sylwii413, toteż na drugie 
imię św. Sylwię za patronkę otrzymała. Ruchliwa ta 
osóbka, pozostająca w serdecznych stosunkach ze swą 
ciocią, lubiła wpadać do mego pokoju z zapytaniem: 
„Nie ma roboty?”, a usłyszawszy w odpowiedzi: „Są 
pieszczoty”, lokowała się u mnie na kolanach, dopomi
nając się poza pieszczotami — bajeczki. Odbywałyśmy 
razem piękne przejażdżki po Puszczy, na które do na
szego pakownego powozu zabierałyśmy niekiedy zwie
dzających Puszczę gości. Z tych ostatnich wyróżniam 
studentkę Wszechnicy Jagiellońskiej z wydziału filozo
ficznego, p. Stefanię Tatarównę, młodziutką, ale bar
dzo poważną dziewczynę, która zwiedzała Kraj od 
Gdańska do Niemna, przebywając większą część drogi 
po rzekach krajowych. Bardzo żałowała, że Orzeszko
wej, bawiącej na kuracji w Bad Kissingen414, nie zastała 
w Grodnie, pragnęła bowiem złożyć jej uszanowanie 
w imieniu całego grona swych koleżanek. Ciekawe arty
kuły z dziedziny historii i filozofii p. Tatarówny, już ja
ko doktora filozofii, czytywałam w różnych pismach, 
z przyjemnością wspominając jej pobyt i nasze rozmo
wy w Białowieży415. Po wypoczynku letnim czuliśmy się 
wszyscy pokrzepieni na siłach, nawet Stachowi chudeu- 
szowi przybyło ciała i wagi. Starszy mój siostrze
niec i Józio Górski od jesieni zamieszkali na stancji 
w Białymstoku, gdzie, po zdaniu na wiosnę egzaminów, 
rozpoczęli naukę w miejscowym gimnazjum. Nieba
wem nadeszły dni smutne, gdyż stało się juz pewnością,
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że będziemy musieli Kraj opuścić416. Z myślą tą nie mo
głam się pogodzić, toteż dowiedziawszy się, że p. Anto
nina Walicka, córka Aleksandra Walickiego, z którą za
znajomiłam się podczas bytności mojej w Warszawie 
w 189З r., otwiera od jesieni pensję żeńską, postanowi
łam zwrócić się do niej i postarać się o pracę w mającym 
powstać zakładzie417. Na parę dni pojechałam do War
szawy, gdzie, bardzo życzliwie przyjęta przez p. Walic
ką, zapewniłam sobie od początku najbliższego roku 
szkolnego współpracę z tą inteligentną, pragnącą ideo
wo pracować nad kształceniem młodzieży kobietą418.

Zakładanie szkoły polskiej w latach niewoli było 
tworzeniem placówki, na której należało trwać i praco
wać w imię dobra podrastających pokoleń, otaczała je 
bowiem niby obręczą żelazną czujna, a nieżyczliwa 
opieka wrogiego rządu, hamująca rozwój młodzieży 
i naginająca cały system szkolny do swych politycz
no—policyjnych celów. Zakładanie szkoły polskiej w owych 
czasach było czynem obywatelskim, zaprawionym, nie
stety, walką nieustanną. Walczono o każdy niemal okruch 
wiedzy, walczono z wrogim systemem szkolnym, fałszem, 
obcą przemocą, której brutalna ręka narzucała szkole 
obcy język wykładowy, programy nie odpowiadające na
szym ideałom wychowawczym i narodowym, często 
wręcz im przeciwne, z zakazami broniącymi wszystkie
go, co winniśmy znać, czcić, kochać419.

W tym czasie nadeszła wiadomość z Petersburga, że 
szwagier zostaje przeniesiony do Symbirska, miasta

dowiedziawszy się 
: prośbą, abym ze

chciała, wobec zmieniających się warunków, powró-

położonego nad Wołgą. Pp. Górscy, 
o tym fakcie, zwrócili się do mnie :
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cić do Swiacka, na co znów nie pozwoliła mi zawarta 
z p. Walicką umowa. Poczciwi pp. Górscy, darzący 
mię swym zaufaniem, postanowili umieścić od jesieni 
w zakładzie p. Walickiej dwie swoje córeczki: Marynkę 
i Bognę.

Z ciężkim sercem rozpoczęliśmy przygotowania do 
wyjazdu z Białowieży, który miał nastąpić jeszcze przed 
Świętami Wielkanocnymi. Ze łzami żegnaliśmy Pu
szczę i związane z pobytem w niej wspomnienia, a mała 
moja siostrzeniczka, siedząc już w wagonie i widząc na
sze smutne twarze, oświadczyła: „A co, nie mówiłam? 
Nie wolno było wyjeżdżać z Puszczy, trzeba było na du
żym drzewie zbudować gniazdo i tam pozostać”.

Na Święta Wielkanocne podążyliśmy na Wołyń, do 
Sołotwina, gościnnie przyjęci przez siostrę szwagra 
Marię i brata Wincentego, który po śmierci ojca, wbrew 
powołaniu, objął zarząd majątku i z zaparciem się siebie 
i swych zdolności do szerszej pracy, walcząc z niesły
chanymi trudnościami, trwał przy ziemi, trwanie to 
traktując jako obowiązek Polaka—obywatela. Przebywa
nie w gronie rodzinnym łagodziło przygnębienie, jakie
go doznawaliśmy po w 
twina wyjechaliśmy trzema szlakami: Kruszewscy przez 
Kazań do Symbirska, Miecio do Białegostoku, w celu 
ukończenia roku szkolnego, ja do Grodna, gdzie mia
łam czekać na siostrzeńca, aby z nim udać się do Kaza
nia dla spędzenia paru miesięcy letnich z rodziną, przed 
wyjazdem do Warszawy420. Starsze siostry na parę tygo
dni wyjeżdżały do Symbirska, aby dopomóc siostrze 
Kruszewskiej w urządzeniu nowego gniazda i dodać jej 
otuchy w zmartwieniu, spowodowanym niedomaga-

yjeździe z Białowieży. Z Soło-
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niem siostrzeńca Stasia. Dziwnego doznawałam obec
nie uczucia: obok radości obcowania z ludźmi bliskimi 
i ukochanymi czułam, że tu, na obczyźnie, nie potrafi
łabym już żyć i pracować. Postanowienie zamieszkania 
w Warszawie, poparte w rodzinie życzliwym zrozumie
niem moich zamierzeń, miało się stać niedługo faktem 
dokonanym. Pragnęłam utorować drogę do powrotu 
moim najbliższym i z tą myślą opuściłam Kazań.

W końcu sierpnia 1902 r. znalazłam się w Warszawie421. 
Po paroletnim przebywaniu w wiejskiej ciszy miasto tak 
mnie odurzyło na wstępie, że w ciągu pierwszego tygo
dnia musiałam uczyć się myśleć, czytać i rozumieć, co 
czytam, przy akompaniamencie turkotu i gwaru ulicz
nego, który wdzierał się do mieszkania, znajdującego 
się w domu przy zbiegu ulic Nowo 
pod nr, 44. Dzisiaj [ok. roku 1943 ] w tym miejscu wid
nieją jedynie gruzy, gdyż podczas bombardowania War
szawy w r. 193 9 bomba zapalająca zniszczyła doszczęt
nie cały gmach, gdzie na 3 piętrach mieściła się nasza 
szkoła: gimnazjum 8—klasowe z pracowniami fizyczną, 
chemiczną, przyrodniczą, biblioteką, zbiorami, pomo
cami naukowymi, świetlicą harcerską. W gruzach znala
zła śmierć zasłużona nauczycielka szkoły, wielce udu
chowiony człowiek i oddana mi przyjaciółka, p. Kata
rzyna Szymańska422, wraz ze swym bratem Romanem.

Dużo czasu zabierało mi chodzenie po kancelariach 
kuratora i inspektora szkół z prośbą, aby raczyli mi po
zwolić pracować w Warszawie. W tym celu należało mój 
patent423 nauczycielski, wydany w okręgu kazańskim, 
zatwierdzić na okręg warszawski. Dopełnianie tych for
malności było ciemną stroną mego istnienia, gdyż

grodzkiej i Kruczej
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zmuszało do spotykania się z figurami rządowymi, co 
nie należało do rzeczy przyjemnych, a zakończyło się 
odruchowym wybuchem z mojej strony, który znako
micie wpłynął na przyśpieszenie pomyślnego zakończe
nia sprawy. Rzecz tak się miała. Nie mogąc po długich 
staraniach uzyskać zatwierdzenia patentu (prawdopo
dobnie pp. urzędnikom chodziło o łapówkę), udałam 
się do kuratora Szwarca424. Już sam widok zbiedzonych, 
pokornie wyczekujących audiencji petentów poruszył 
mnie do głębi. Kurator przyjął mnie bardzo uprzejmie 
i polecił udać się niezwłocznie do jego kancelarii, gdzie 
żądane zatwierdzenie otrzymam. Jakież było moje obu
rzenie, kiedy na prośbę wydania mi patentu otrzyma
łam odpowiedź, że jeszcze niegotowy. Powtórzyłam po
lecenie kuratora. „Nas to nie obowiązuje”, usłyszałam 
cyniczną odpowiedź, „A tak? Was to nie obowiązuje?”, 
huknęłam, posługując się moją kazańską ruszczyzną. 
„Stroicie sobie drwiny z publiczności (jzdiewajeties nad 
publikoj). Dość mam czekania. Zaraz wysyłam w tej 
sprawie depeszę do Petersburga do Zengera (minister 
oświaty)425”. Trzeba było widzieć przerażenie, jakie od
malowało się na okraszonej dotychczas drwiącym uśmie
chem twarzy urzędnika. Na moje więcej niż energiczne 
wystąpienie prawdopodobnie przez głowę kancelisty 
przebiegła myśl, która dosadnie streszcza się w sło
wach: „Czort jejo znajet, s kiem ona znakoma”426.

Nazajutrz zatwierdzenie patentu otrzymałam.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat 1862— 19 11 IS 5

XVII
Rozpoczęłam nowy okres życia. Przebywanie wśród 
uczącej się młodzieży było mi zawsze miłe, w tym 
nowym okresie nie męczące, gdyż stałych pensjonarek 
miałyśmy tylko sześć427. Siostry Górskie, Zosia i Jadzia 
Wielobyckie, córki doktora428, Janka Szoberówna, sio
stra Stanisława Szobera429, naonczas studenta poloni
sty, i Katarzyna Kleistówna, w przyszłości zamiłowana 
w swym zawodzie nauczycielka przyrodniczka. Tworzy
łyśmy niejako rodzinę, daleką od życia koszarowego, 
którego bym się obawiała w zbyt licznym internacie. 
Dając dotychczas lekcje prywatne, rzadko kiedy miewa
łam komplet złożony z większej nad czterech uczniów 
liczby. Obecnie miałam wykłady w klasie. Praca ta, nie
jako rozszerzona, porywała mię i podniecała. Na razie 
miałam lekcje historii w kl. III, gdyż lekcje matematyki, 
które pragnęłam objąć, były już na ten rok szkolny, 
przed moim zgłoszeniem do p. Walickiej, obsadzone. 
Na lekcjach historii zaznajamiałam dziewczynki z ży
ciem ludów starożytnych430, mając na względzie głów
nie ich byt domowy, zajęcia, zabytki cywilizacji. Praca 
ta mię pochłaniała, korzystałam ze wspaniałych dzieł 
pomocniczych, których udzieliła mi ze swej biblioteki 
p. Orzeszkowa, rysowałam w wolnych od zajęć szkol
nych chwilach tablice, ilustrujące moje wykłady. Udało 
mi się przygotować 25 tablic z historii Asyrii, Babilo
nii, Egiptu, Grecji, Fenicji. Zwiedzałyśmy też odpo
wiednie zbiory muzealne, znajdujące się w mieście431. 
Poza lekcjami objęłam opiekę nad internatem i wycho
wawstwo w kl. IV Obowiązki te pełniły naonczas w za
kładach naukowych żeńskich tzw., o ironio!, damy kła-
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sowę. Owe „damy” często podejmowały się tej pracy ja
ko zła nieuniknionego, traktując wychowawstwo jako 
coś pośledniego, uwłaczającego godności osobistej po
dejmującej się go osoby. Pamiętam, jak któregoś dnia 
odwiedziła mnie przybyła z Wilna do Warszawy nau
czycielka, p. S. Prosiła mię gorąco, abym zachowała 
w głębokiej tajemnicy fakt, że ona zmuszona jest praco
wać w roli wychowawczyni na pensji p. Gagatnickiej432. 
„Pani niefortunnie lokuje swą t a j e m n i c ę  — zauwa
żyłam — gdyż ja pracy nauczycielskiej bez wycho
wawstwa nie umiem sobie wyobrazić. Pracę tę wysoko 
cenię, kocham, jest ona radością mego życia”. Z czasem 
do spółki z prof. Wacławem Jezierskim433 i jedną z mło
dych nauczycielek unowocześniliśmy zmurszały typ 
damy klasowej, obciążonej śmiesznymi, mało celowymi 
obowiązkami, podnosząc go do godności opiekunki 
klasowej, która piastuje, jako miły jej powołaniu, za
szczytny obowiązek obcowania z młodzieżą, którą po
winna poznać i pokochać, jak się kocha wschodzące 
słońce, jak się kocha zapowiedź nowego życia i do po
stępowania wzwyż rękę serdecznie podawać. O ile wiem, 
byl to pierwszy krok zrobiony w kierunku podniesienia 
poziomu wychowawczyń, od których, między innymi, 
żądaliśmy:

1. Opiekunka klasy ma być możliwie wszechstronnie 
wykształcona, znać specjalnie pedagogikę i psycholo
gię, kochać dzieci, posiadać wysokie poczucie moralne 
oraz takt pedagogiczny.

2. Głównym zadaniem opiekunki jest dążenie ku 
spotęgowaniu umysłowego, moralnego i społecznego 
rozwoju klasy.
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3. Pragnąc osiągnąć cel powyższy, opiekunka powin
na jak najczęściej obcować z dziećmi, by poznać je jak 
najdokładniej, przy tym obserwować dzieci, biorąc bez
pośredni udział w ich zabawach, rozmowach, prze
chadzkach i wycieczkach. Stosunek opiekunki z dzieć
mi ma być pełen serdeczności i prostoty.

4. W celu kształcenia umysłu i charakteru dzieci za
leca się opiekunce klasowej wspólne z nimi czytanie 
głośne odpowiadających temu celowi utworów.

5. Jednym z zadań opiekunki winno być staranie się
0 wytworzenie przyjaznych stosunków między uczen
nicami wszystkich klas szkoły.

6. Powinny budzić w dzieciach dodatnie upodobania
1 pomagać do ich rozwoju.

7. Pożądanym jest, by opiekunki i nauczyciele udzie
lali sobie wzajemnie spostrzeżeń, tyczących się klasy 
i poszczególnych uczennic oraz często porozumiewały 
się z rodzicami uczennic.

Szerzej nieco omówiłam tę bliską mi sprawę w arty
kule Wychowawca, drukowanym w „Przeglądzie Pedago
gicznym” w r. I918434.

Jako opiekunka klasowa najstarszej wówczas w szko
le klasy IV—ej, tzw. mojej pierwszej miłości, miałam kil
kanaście dziewcząt od lat 14  do 15 - Szybko nawiązał się 
z nimi oparty na wzajemnym zaufaniu stosunek. Boles
ną stroną tego stosunku była konieczność wprowa
dzenia do szkoły pewnego fałszywego podłoża, gdyż 
rządowe programy szkolne, bardzo szczupłe w swym 
zakresie, zmuszały do ich tajemnego rozszerzania. Stąd 
ukrywanie notatek, zeszytów, książek, pilnie badanych 
podczas wizytacji inspektorskich. Codziennie prze
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glądało się kasetki dziewczynek, aby w jakim nieodpo
wiednim miejscu nie znalazła się „kompromitująca” 
szkołę kartka lub książka. Pomimo przebywania niejako 
w ciągłej walce z wrogimi rozporządzeniami rządowy
mi wystrzegałam się całą siłą jednej rzeczy: nie zasiałam 
w żadnej z tych młodych dusz uczucia nienawiści, 
ucząc dziewczęta kochać to, co swoje, kochać Polskę, 
otwierać na oścież serca na tę miłość, jedynie wielką, je
dynie twórczą.

Ku mojej wielkiej radości poznałam osobiście Fran- 
ciszkową Ostromęcką, wdowę po kochanym „Braci
szku”. Mieszkała w Warszawie z synem Ludwikiem 
i córkami Michaliną i Gabrielą, oddanymi całą duszą 
samokształceniu i sprawom społecznym. Franciszkowa 
Ostromęcką była jedną z trzech córek inżyniera Ob- 
rąpalskiego, który po zamążpójściu córek ożenił się 
z siostrą Henryka Siemiradzkiego, tłumaczką Serca 
Amicisa435 i innych powieści włoskich autorów, z którą 
miał syna Jana, późniejszego męża Eli Ostromęckiej, 
profesora Politechniki Warszawskiej436. Siostra Józi 
Franciszkowej, Stanisława, koleżanka Elwiry Kondra
towicz—Kuncewiczowej z konserwatorium437, przeby
wała w majątku swym Książniczkach pod Krakowem 
z synem i córką Zofią, zdolną pianistką, późniejszą żo
ną ucznia mego, Władka Kuncewicza. Druga siostra Jó
zi, inżynierowa Konopczyńska438, zdolna malarka, nie 
posiadała jednak talentu twórczego, była natomiast 
świetną portrecistką i kopistką. Mówił o niej Siemi
radzki, że pod każdym swoim skopiowanym przez Ko
nopczyńską obrazem bez wahania podpisałby swoje na
zwisko. Jego przepiękne Parki, namalowane przez Ko
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nopczyńską na paterze porcelanowej, uzyskały na Po
wszechnej Wystawie w Chicago „mention honorable”439. 
Z Józią, która ukończyła konserwatorium jako pianist
ka, uczęszczałam do filharmonii na wspaniałe koncer
ty symfoniczne, a w domu jej przebywałam często 
w miłej rodzinnej atmosferze. U niej spotykałam i po
znałam nieznaną mi dotychczas osobiście rodzinę, któ
rej członkowie z Wołynia i Grodzieńszczyzny często 
Józię odwiedzali. Poznałam Rózię Ostromęcką, siostrę 
Franciszka, dwie siostry Węcławowiczówny, córki jego 
drugiej siostry, doktorowej Węcławowiczowej, Zyg
munta Ostromęckiego, wdowę po Kazimierzu Ostro- 
męckim, z domu Ostromęcką, jej córkę Marię i synów 
Kazimierza i Aleksandra. Aleksander Ostromęcki, jako 
student Uniwersytetu Warszawskiego, w czasie strajku 
szkolnego chlubnie się odznaczył, podpisując protest 
przeciwko szkole rosyjskiej w Polsce, za co został rele
gowany i swe wyższe studia matematyczne kończył, je
śli się nie mylę, we Fryburgu. W wolnej Polsce pracował 
w Łucku jako dyrektor gimnazjum i profesor matema
tyki440.

W domu Franciszkowej spotykało się liczne koło 
młodzieży, wśród której wyjątkową inteligencją i oczy
taniem odznaczali się Władysław Konopczyński, póź
niejszy historyk i profesor Wszechnicy Jagiellońskiej441, 
i Aleksander Szczepański, brat Marii Kuncewiczowej, 
w przyszłości konsul polski w Chicago442. Wśród tej 
młodzieży powstało kółko samouków, które zwróciło 
się do wielu znanych pedagogów z prośbą o pokierowa
nie jego pracami. Na razie czynna była sekcja nauk 
przyrodniczych, w której wzięli udział jako prelegenci
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Kazimierz Czerwiński i Wacław Jezierski. Cel koła po
legał na ułatwieniu osobom nie mogącym kształcić się 
w zakładach naukowych zdobywania wiedzy w drodze 
samouctwa, dającego tak świetne rezultaty w Ameryce 
i innych krajach.

Do mego zacisza szkolnego zaczęły dochodzić 
smutne wieści z Symbirska: młodszy mój siostrzeniec, 
Staś, zaczął znowu gorączkować. Zaniepokojeni rodzi
ce postanowili, zgodnie z zaleceniem lekarzy, aby chło
pak spędził zimę w Zakopanem. Niebawem siostra zna
lazła się w Warszawie, a po ulokowaniu synka w Za
kopanem, w pensjonacie dla dzieci p. Dobrowolskiej 
w willi „Nieczuja", na Święta Bożego Narodzenia przy
jechała do Grodna, dokąd ja też, na mile zaprosze
nie Orzeszkowej, przybyłam445. Po skończonym roku 
szkolnym przyjechała do Warszawy moja najstarsza 
siostra Maria, z którą udałyśmy się do Krakowa na mie
sięczny kurs wykładów, zorganizowanych dla Polek 
z zaboru rosyjskiego. Uczęszczałyśmy na wykłady pro
fesorów: Rozwadowskiego, Mazanowskiego, Nitscha, 
Mariana Zdziechowskiego444, którego prelekcje o „Mic
kiewiczu na tle filozofii współczesnej” nawiązywały ja
kąś nić duchową pomiędzy prelegentem a słuchaczka
mi. Kiedy po kilku latach spotkałam profesora w Gro
dnie u Orzeszkowej i powiedziałam o tej łączności jego 
jako prelegenta w Krakowie ze słuchaczkami, mówił, że 
i on doznawał wrażenia, iż ma przed sobą zespół praw
dziwie zainteresowanych przedmiotem słuchaczek. Po
za wykładami zwiedzamy kochany, nigdy dostatecz
nie niepoznany Kraków, wieczorami rozkoszujemy się 
w teatrze na przedstawieniu Kościuszki pod Racławicami445
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i Bolesława Śmiałego Wyspiańskiego, świeżo w owym cza
sie wystawionego pod artystycznym kierunkiem same
go autora446. Od kilku lat zamieszkali w Krakowie Luto
sławscy spotkali nas po przyjacielsku, zapraszając na 
swe przyjęcia środowe. Na tych przyjęciach poznałam 
p. Zygmunta Balickiego447 i jego żonę oraz p. Romana 
Dmowskiego448. Spodziewałam się na tych zebraniach, 
odbywających się na względnie wolniejszym terenie, 
usłyszeć z ust tych ludzi od wielkiej polityki coś dla na
szej sprawy narodowej ważnego, ujrzeć dla przyszłej 
Polski jakieś nieznane nam, ludziom dalekim od polity
ki, horoskopy. Niestety, doznałam srogiego rozczaro
wania. Panowie ci podówczas zajęci byli sprawami par
tyjnymi, zdaje się, że chodziło o przeforsowanie do 
parlamentu posła Korfantego449. Irytowała mnie ich ży
wa radość z powodu drobnych sukcesów partyjnych, 
tak dalekich w moim, prawdopodobnie laickim, mnie
maniu od szerszej polityki i wymarzonych horoskopów. 
Po miesięcznym pobycie w Krakowie udałyśmy się do 
Zakopanego, gdzie w willi „Nieczuja" był przygotowa
ny miły pokój. Obcowałyśmy z kochanym Stachem, 
któremu Zakopane widocznie służyło, brałyśmy udział 
w wycieczkach i korzystałyśmy z towarzystwa grona 
przyjaciół i znajomych, którzy się w Zakopanem zna
leźli450. Mieszkali tam na stałe Dyonizostwo Bekowie 
z córeczkami Zosią i Lunią. R Dyonizy z właściwym 
mu zapałem organizował odczyty w Tow. im. Mickiewi
cza451. Przez pewien czas bawił tu p. Piotr Górski 
z moim uczniem Józiem w powrotnej drodze z zagrani
cy. W sąsiednim Poroninie przebywała p. Walicka ze 
swą przyjaciółką i dzielną pomocnicą p. Sancewicz452.
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Te panie często komunikowały się z nami, darząc nas 
swą życzliwą przyjaźnią.

Po powrocie z wywczasów letnich do Warszawy pra
gnęłam, poza pracami szkolnymi, co rychlej wziąć czyn
ny udział w jakiejś pracy społecznej. Zbliżyłam się do 
kół kobiecych. Czyniłam to oględnie, obawiając się za
sklepienia się w jakimś partyjnym zaścianku. Odwie
dziłam przepoczciwą doktora [sic!] Ciszkiewiczową, 
która nie narzucała się nikomu ze swymi przekonania
mi, ale unikałam rozpolitykowanych saloników p. Wo
łowskiej—Prażmowskiej, która z czasem nazwała książ
kę Z. Balickiego Egoizm narodowy45i „katechizmem naro
dowym”, i jej córki, p. Marii Dzierżanowskiej, zasłu
żonej skądinąd w szkolnictwie działaczki454, która 
w swych płomiennych przemówieniach odmieniała nie
zliczoną ilość razy wyraz „Polska”, nadmiernie tą 
„Wielką Rzeczą” szafując. Przypomniałam to sobie, 
czytając na pokrzepienie podczas pierwszej wojny świa
towej piękny wiersz Kasprowicza w Księdze ubogich, roz
poczynający się od strofy następującej:

Rzadko na moich wargach, niech dziś to warga ma wyzna, 
Jawi się krwią przepojony, najdroższy wyraz Oj czyzna . .  ,455

Nie czując pociągu do polityki, zamykającej się 
w opłotkach partyjnych, nie wątpiłam, że poza szkołą 
będę mogła znaczną część duszy włożyć w jakąś pracę, 
dążeniom moim i skromnym uzdolnieniom odpowia
dającą. Na razie jednak pochłonęły mię sprawy szkolne, 
które od r. 1902 wielce się skomplikowały i nasuwa
ły poważną troskę o byt szkoły. Liczyła nasza szko
ła w pierwszym roku istnienia w czterech klasach
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3 8 uczennic. Należało utworzyć klasę V—tą. Na to wła
dze szkolne nie dawały pozwolenia, chodziło im bo
wiem o możliwe zgnębienie i zahamowanie rozwoju za
kładów naukowych prywatnych, rywalizujących z gim
nazjami rządowymi. R Walicka udała się do Petersbur
ga, aby u ministra starać się o pozwolenie na otwarcie 
V klasy. Na razie nic nie osiągnęła, nie pomogły łapów
ki, dawane osobom mającym „plecy” w ministerstwie 
oświecenia. Przełożona postanowiła prowadzić naukę 
w klasie V—ej ukrytej, którą umieszczono na czwartym 
piętrze w rozszerzonym lokalu w tzw. sali rysunkowej. 
W razie alarmu, zwiastującego przybycie inspektora, 
uczennice z możliwą szybkością pakowały książki i ze
szyty do dużego, będącego na ten cel zawsze w pogoto
wiu worka i z tym bagażem uciekały na strych. Jeżeli wi
zyta trwała krótko, wracały do „sali rysunkowej” na dal
szy ciąg nauki, kiedy trwała dłużej, z wielką ostrożno
ścią, po jednej, przez boczne wejście opuszczały szkołę. 
Opiekę nad klasą ukrytą i organizowanie „przemyca
nia" nielegalnych profesorów, a takimi w pierwszym 
rzędzie byli Władysław Smoleński456 i Ignacy Chrza
nowski457, miałam sobie powierzone, toteż po wizytach 
inspektorskich czułam się, mówiąc trywialnie, „jak obi
ta kijami", gdyż jedna chwila opóźnienia z odpowied
nim uprzątnięciem sali rysunkowej mogła mieć dla 
szkoły skutki opłakane458. Szczególnie obawiałam się 
wizyt niejakiego inspektora Jankowskiego, który od
znaczał się wielką ruchliwością i gorliwością w bada
niu szkoły, grasując po całym lokalu, nie omijał dortua- 
rów459, badał książki znajdujące się w naszych biurkach 
nauczycielskich, toteż w parę lat później, podczas straj
ku szkolnego, został srodze poturbowany przez mło

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



194 Pamiętnik z lat 1862—1911

dzież szkolną męską, która nie mogła mu zapomnieć je
go szpiclowskich napadów na szkoły prywatne460. Po
mimo przeszkód, jakich się doznawało z ukrywaniem 
najstarszej klasy, szkoła rozwijała się pomyślnie, przy
bywało uczennic, przeważnie z rodzin inteligenckich, 
rozszerzał się internat. Dziewczynki zbierały się u mnie 
na posiedzenia, pogawędki, a w wieczór sobotni na 
głośne czytanie jakiejś zajmującej książki. Było nam 
w naszej gromadce swojsko i dobrze. Z Warszawą coraz 
bardziej się zżywałam, pracowałam dużo i z prawdziwą 
rozkoszą. Od pracy codziennej uwagę naszą odrywały 
wydarzenia na Dalekim Wschodzie. Wojna japoń
sko—rosyjska, która zabrała podobno już więcej sił pol
skich, aniżeliśmy ich przez czas wszystkich naszych 
walk o wolność utracili, budziła jednocześnie jakieś na
dzieje lepszego dla nas jutra461. Znając nieudolny ustrój 
państwa rosyjskiego, a jednocześnie słysząc o zdobyw
czych zakusach i militarnym pogotowiu Japończyków, 
można było przypuszczać nieuniknioną klęskę Rosji, 
która po przegranej wojnie stanie w obliczu mas nieza
dowolonych, z czym będzie zmuszona poważnie się li
czyć. Nie przesądzając takiego lub innego zakończenia 
wojny, czytało się o tej rzezi wzajemnej jak o rzeczach 
okropnych, traciło się resztki wiary w postęp ludzkości. 
Ta wojna porywała lud całymi gromadami. „Z wszyst
kich krzywd, jakie rząd zadał ludowi polskiemu, ta chy
ba była największa, najokrutniejsza, najbardziej nie
ludzka. Ginąć takimi masami i nie wiedzieć za co!” 
Wieści z Dalekiego Wschodu wywoływały pierwsze 
podmuchy rewolucji. Lud się burzył. Wyobraźnię bu
rzącego się ludu podniecały wypadki, jakie rozgrywały 
się w Rosji i ogarniające ją wrzenie rewolucyjne. Kobie
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ty tutejsze zakładają protest zbiorowy przeciwko woj
nie i jej okropnościom, który ma być ogłoszony w pi
smach angielskich i innych zagranicznych. Szlachetny 
to głos, ale czy będzie usłyszany dzisiaj, w chwili pano
wania rozszalałych instynktów zwierzęcych i zabor
czych?464

Projektowałam na Boże Narodzenie pojechać via 
Grodno do Kazania, jak to ojcu i p. Orzeszkowej obie
całam. Na parę dni przed wyjazdem dostałam z domu 
depeszę, abym nie zatrzymywała się w Grodnie, gdyż 
ojciec czuje się niezdrów i pragnie mieć mnie przy so
bie. Zrozumiałam ukrytą w złagodzonej formie depe
szy jej treść istotną: Ojciec poważnie chory, mam zna
leźć się przy nim jak najprędzej. Cztery dni podróży 
z Warszawy do Kazania wydały mi się wiekiem. Zasta
łam ojca chorego 
czuwający przy ojcu lekarz był najlepszej myśli, tym
czasem po paru dniach osłabienie serca wywołało nagłe 
pogorszenie i — śmierć. Straciłyśmy najlepszego Ojca 
i najdroższego przyjaciela, który dzielił z nami wszyst
ko, co przynosiło życie, interesował się naszą pracą. Po
wszechny żal w kolonii polskiej obudziła śmierć Ojca 
naszego, znanego ze swej ofiarności, dobroci i niewy
czerpanej pogody ducha. Nie danym było kochanemu 
starcowi spocząć w ziemi rodzinnej, od której przemo
cą był oderwany, a z którą zawsze myślą i sercem prze
bywał463.

W ciężkim nastroju wracałam do Warszawy404, gdzie 
w tym czasie spodziewano się nowej zorzy w naszych 
stosunkach, jako zapowiedzi nowego kursu, wywołane
go niepomyślnym dla Rosji wynikiem wojny. Spodzie

, jak się zdawało niebeznadziejnie,
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wano się też dużych zmian na korzyść naszych zakła
dów naukowych prywatnych. Podczas bytności w War
szawie ministra oświaty delegacja osób poważnych po
dała ministrowi memoriał, dotyczący palących kwestii 
szkolnych. Podobno minister panów delegatów przyjął 
bardzo uprzejmie, co pozwalało rokować lepszą przy
szłość dla szkół naszych. W sprawie szkolnej udały się 
też do generał—gubernatora Maksimowicza465 trzy de
legatki, w których gronie znajdowała się i p. Walicka. 
Przyjął je bardzo uprzejmie, rozmowa toczyła się przez 
cały czas w języku francuskim i kiedy panie wypo
wiedziały swe żądania co do języka polskiego wykłado
wego w zakładach prywatnych i przedstawiały trudno
ści, jakie dziecko polskie ma do zwalczenia, przyswaja
jąc nowe pojęcia w języku obcym, powiedział: „Je suis 
de meine avis"466 i obiecał zrobić wszystko, co od niego 
zależy w Petersburgu, ażeby temu, uzasadnionemu jego 
zdaniem, żądaniu stało się zadość. Ile w tym powiedze
niu było szczerej chęci poparcia naszej sprawy na obra
dach nad kwestią polską w Petersburgu, a ile blagi 
urzędniczej, trudno było na razie przesądzać. Te roz
prawy nie dawały żadnych wyników pozytywnych, toteż 
zmuszeni byliśmy siłą wypadków wytężyć uwagę nie
zwykle czujną w inną stronę, gdyż na porządek dzienny 
występowała kwestia szkolna w całej swej palącej nieod
wołalności —  burzyła się młodzież, występując prze
ciwko zohydzonej szkole rządowej. Stosunki się zaog
niły, wywołując ze strony młodzieży coraz bardziej 
energiczne protesty, na które władze szkolne odpowie
działy masowym wydalaniem uczniów ze szkół rządo
wych. Czynnikiem demoralizującym w tej sprawie było
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to, że władze proponowały rodzicom podawanie osobi
stych próśb o ponowne przyjęcie dzieci na dawnych wa
runkach. Społeczeństwo, poprzedzone przez młodzież, 
która opuściła szkołę, wystąpiło z żądaniem szkoły pol
skiej narodowej. Żyło się w jakiejś gorączce, w niezwy
kłym podnieceniu, obmyślano, w jaką formę konkretną 
żądania te w chwili obecnej winny być ujęte. Narady 
ukryte, zapadanie uchwał najsprzeczniejszych, niepo
koiły nas bardzo. Niemożność naradzania się nad spra
wą w liczniejszym gronie osób bolała wszystkich. Na
reszcie nadeszła chwila upragniona: rozeszło się zapro
szenie na wiec rodziców i wychowawców, na którym 
można by otwarcie się wypowiedzieć.

Wiec odbył się w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
19 lutego I 905 r. Chwili równie podniosłej nie przeży
wałam dotychczas. Tysiąc pięćset osób ogrzanych jed
nym uczuciem i jedną myślą stawiło się w Muzeum. Po
siedzenie zagaił ks. Swiatopełk—Mirski467, na przewod
niczącego obrano p. Lewickiego468, który otworzył po
siedzenie, zapytując zgromadzenie, czy życzy sobie wy
powiedzieć swoje zdanie w sprawie szkolnictwa w obec
ności kuratora Warszawskiego Okręgu Szkolnego. 
Zgromadzenie odpowiedziało twierdząco. Posypały się 
przemówienia. Wszystko, co od lat czterdziestu nabo- 
lało w sercu nieszczęsnego narodu, znalazło w nich 
swój wyraz. Mówiono z zapałem, a jednocześnie z wiel
ką godnością, stawiając żądania szkoły polskiej w obec
ności kuratora Szwarca, który na wiec przybył, aby tych 
żądań wysłuchać.

Pierwszy głos zabrał Ludwik Krzywicki469: „Kochani 
Rodacy! Smutno jest patrzeć na drzewka przedwcześ
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nie połamane, tym smutniej na nasze młode pokolenie, 
którego życie będzie stargane, bo ciągle mamy no
we ofiary, a źródłem złego jest jedynie szkoła. Ona 
uczy dzieci przedwczesnej polityki. Ucząc się historii, 
dziecko widzi, że robią politykę. Stanowisko języka oj
czystego stoi na równi z językiem obcym, a nawet niżej. 
To polityczne niemowlę widzi, że wszędzie jest polity
ka, a w krajach szczęśliwych ojcowie robią politykę. Zal 
mi tych młodych sił, bo szkoła uczy niesumienności, bo 
ona jest przeciw społeczeństwu. Dzieci powstają prze
ciw rodzicom i co się stanie z rodziną? Widzę cierpienia 
rodziców, zwracam się do źródła złego —  do szkoły, 
która jest odpowiedzialna za wszystko”.

Andrzei Niemoiewski470: „Mówię bez motywów, bo 
są rzeczy, których nie trzeba motywować. Są rzeczy, 
o które się nie prosi, są rzeczy, których się nie daje, tyl
ko bierze, bo one są wolą narodu. Naród polski chce 
polskiej szkoły, z polskimi profesorami, z polskim języ
kiem wykładowym, duszą polską, w rękach polskiego 
społeczeństwa. Wola narodu suprema lex esto”471.

Kijeński472: „W przemówieniach odczuwam jeden 
puls, jedno pragnienie. Po stronie szkoły jest wina pro
testu, który niesie się po kraju. Nie powinniśmy wsty
dzić się za dzieci, ale spokojnie możemy spojrzeć 
w przyszłość, gdy są takie dzieci. Solidaryzujemy się 
z dziećmi i przekonanie nasze mówi nam, że tylko 
wtenczas powinny iść do szkoły, jeżeli będzie odpowia
dała naszemu sercu i naszym prawom”.

[Stanisław] Libicki47i: „Doznajemy serdecznego 
bólu, widząc, jak obniża się poziom umysłowy dzieci, 
jak karłowacieje młode pokolenie. Teraz zabieramy w tej
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sprawie głos, który już wypowiedziała większość roz- 
ważniejszego społeczeństwa w memoriale hr. Tyszkie
wicza474. Żądania młodzieży są naszymi żądaniami. Nie 
możemy mówić, że inaczej myślimy, bo tak nie jest".

[Stanisław] Kucharski475: „Nauka powinna być wol
ną, nieskrępowaną. Jeżeli nasze wystąpienie będzie do
tyczyło tylko kwestii szkolnych, to ono nie będzie trwa
łe. Musimy postawić tę kwestię na fundamencie stałym 
i mocnym, a tym fundamentem może być jedynie swo
bodnie wybrana reprezentacja narodowa, mająca władzę 
i moc prawodawczą, bo to, cośmy krwią i ofiarami wy
walczyli, minister jednym cyrkularzem cofnąć może”.

W tym czasie wszedł kurator Szwarc i zabrał głos: 
„Rodzice chcieli porozmawiać ze mną i ja myślę, że 
moglibyśmy porozumieć się i rodzice mogliby pomóc 
w uspokojeniu dzieci. Teraz chcę wypowiedzieć zdanie 
władzy szkolnej. Wszyscy jesteśmy zasmuceni tym, co 
się dzieje, wydaje mi się, że polskie społeczeństwo, któ
re ma teraz możność wypowiadania się, jak to uczyniło 
w memoriale hr. Tyszkiewicza, nie ma potrzeby podbu
rzać młodzieży, dlatego że łączne działania nie mogą 
być tolerowane. Pedagodzy nie mogą pozwolić, żeby 
młodzież przedstawiała jakiekolwiek żądania, a ponie
waż je przedstawia, znaczy, że rodzice podburzają mło
dzież (rozległy się głosy: „tak, tak, to my”), a jednak 
pedagodzy nie mogą się na to zgodzić i musimy zasto
sować pewne represalia476; jednak moim życzeniem jest 
przyjście z powrotem do szkoły jak największej liczby 
chłopców, ale takich ekscesów, jak wyłamywanie drzwi, 
rzucanie śnieżkami w inspektora okręgowego, szkoła 
tolerować nie może, uspokójcie więc dzieci, wpłyńcie na 
nie, żeby rezolucje ich były odczytywane w przyzwoitej
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formie. Ja myślę, że dla Polaków, być może, będzie coś
kolwiek zrobione (moyęt byt’ cyto koję—cyto budiet sdiełanoj. 
Ponieważ nie rozumiem dobrze po polsku, prosiłbym, 
żeby życzący sobie zwracali się do mnie po rosyjsku”.

Ignacy Chrzanowski: „Pan kurator powiedział, że 
możemy mówić swobodnie, a wypowiadać się nie może
my za pomocą prasy, bo każda wiadomość dotycząca 
szkolnictwa musi przejść przez tak brudny filtr, jakim
jest «Dniewnik Warszawskie a przy tym cenzura me
pozwoli nic wydrukować bez pozwolenia p. kuratora”. 
Przy tych słowach kurator zżyma się i protestuje. Na to 
Chrzanowski z właściwym sobie, nieco złośliwym dow
cipem zaznacza: „Widzę, że p. kurator pomimo swoje
go zaprzeczenia rozumie doskonale po polsku. Nie ma
my możności do jutra porozumieć się z resztą społe
czeństwa i wpłynąć jakkolwiek na młodzież, dlatego też 
prosimy o zamknięcie szkół na tydzień i przez ten czas
0 danie możności nam porozumiewania się swobodnie 
za pomocą prasy”.

Kurator: „To ode mnie nie zależy. Ja wierzę, że 
w Kraju Przywiślańskim... (okrzyki „w Polsce”, okrzyki 
protestu, przerwanie mowy), mówię, że tutaj warunki 
szkolnictwa są trudniejsze niż w Rosji, jeżeli zamknie
my szkoły jeszcze na tydzień, to wielu uczniów mo
że pozostać przez to na drugi rok, bo kurs jest długi
1 rodzice będą mieli niepotrzebne koszty”. (R kurator 
chce udarit’ po karmanu — uderzyć po kieszeni. Na to 
ozwały się głosy protestu).

Kurator: „Naród taki, jak polski, z tak bogatą litera
turą, sztukami pięknymi i tradycjami może żądać tego, 
czego państwo żądacie, ale czy Rosja może być pewna,
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że Polska o tyle jest z nią zespolona, że się nie oderwie? 
Upominacie się o szkołę polską, obawiam się jednak, że 
szkoła wychowałaby wroga wewnętrznego w państwie 
rosyjskim i zamiast zbliżyć dwa społeczeństwa, pogłę
biłaby jeszcze dzielącą je przepaść. Ja mówię państwu: 
wpłyńcie na młodzież, żeby zaczęła uczęszczać do 
szkoły”.

Popławski: „Ja synowi mojemu nie mogę odradzić, 
zęby nie chodził do szkoły. Niech p. kurator da czas, że
byśmy mogli porozumieć się i całą sprawę wyjaśnić, bo 
ja teraz nie mogę powiedzieć do syna, że nie będzie uka
rany, jeżeli będzie okazywał żal za wszystko, co uczynił, 
i jeżeli będzie dalej postępował jak stworzenie bezmyśl
ne. Obietnice, że kiedyś nastąpią reformy, nie mogą 
wpłynąć uspokajająco, ja nie mogę po przyjściu do do
mu powiedzieć synowi, że jak padnie czołem przed wła
dzą, to może chodzić do szkoły”478.

Zalewska479: „Wszystko, co powiedział p. Popławski, 
wyjęte jest nam spod serca. Najlepszym dowodem tego, 
jak u nas stoi szkolnictwo, jest fakt, że kierownik mło
dzieży polskiej, p. kurator, potrzebuje tłumacza, gdy 
mówią do niego po polsku. Gazety są zakneblowane. 
Niech nam będzie wolno opublikować w gazetach spra
wozdanie z dzisiejszego posiedzenia”.

Popławski: „Mnie się wydaje, że powinniśmy popro
sić p. kuratora o zamknięcie szkół do jesieni, żądając, 
żeby przez ten czas był wyrobiony program szkoły pol
skiej, odpowiadającej istotnym naszym potrzebom”.

Kurator żąda piśmiennego przedstawienia rezolucji 
i opuszcza zgromadzenie.
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Na zakończenie p. Popławski powiedział: „Jutro 
dzieci nasze nie idą do szkoły, a rodzice żądają, żeby by
ła otwarta, kiedy polską będzie; jeżeli reszta społeczeń
stwa inaczej będzie się zapatrywała, to będzie znaczyło, 
że szkoła apuchtinowska wydała owoce i roznieciła 
bunt wśród nas samych”.

Opuszczało się salę Muzeum w jakimś niezwykle 
podniosłym nastroju. Zdawało się, że wolna Polska 
idzie ku nam, a symbolem jej żywym całe zastępy mło
dzieży szkolnej, zalegające cały niemal plac Zamkowy. 
Nie zapomnę nigdy chwili, w której prof. Chrzanowski 
zawołał, zwracając się do młodzieży: „Do szkoły rosyj
skiej nie pójdziecie.1”480

W sprawie szkolnictwa zabrał głos Henryk Sienkie
wicz, bawiący podówczas za granicą. Sprawozdanie 
z wiecu, wydane w osobnej broszurze, nasunęło praw
dopodobnie wielkiemu pisarzowi myśl zwrócenia się 
z listem otwartym w sprawie reformy szkolnej wprost 
do opinii rosyjskiej i do tych osobistości, w których rę
ku spoczywała przyszłość sprawy. Z listu tego, druko
wanego w „Rusi"481, podaję kilka wyjątków:

......Zaprowadzono w Polsce szkołę taką, jaką ona
dziś jest, to jest rosyjską i rusyfikacyjną. Nadszedł 
okres apuchtinowski, nadeszły czasy polityki we wszyst
kich zakładach naukowych, począwszy od elemen
tarnych, a skończywszy na uniwersytecie. Język pol
ski uczyniono nie obowiązującym, zaczęto go wykładać 
z innymi przedmiotami po rosyjsku, wprowadzono 
idiotyczne podręczniki. Poczęto karać za każde słowo 
polskie, wymówione w murach szkolnych, jak za prze
stępstwo, lżono przeszłość polskiego narodu, jego czy
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ny i jego historię, urągano językowi i poniewierano 
wszystkim, co mogło być polskiemu dziecku bliskim 
i drogim. Wypędzano ze szkół za najmniejszy protest 
przeciwko codziennej ohydzie. Szkoła stała się wprost 
katownią i nieszczęściem społecznym, a tragedią dla 
wychowanków. Lata dziecięce i lata młodości zmieniły 
się w Królestwie Polskim literalnie w lata niedoli i mę
czarni. A jednak rodzice posyłali dzieci nawet i do takiej 
szkoły, posyłali i dla tych okruchów nauki, chociaż oka- 
leczalej i zaprawionej polityką, i dla świadectw, i paten
tów, bez których człowiek stawał się w państwie paria
sem. Ale co się działo w ich sercach i w sercu polskiego 
dziecka, które musiało chodzić do szkoły, zacisnąć zęby 
i milczeć, a co więcej, wydawać lekcje i powtarzać za na
uczycielem to wszystko, co było bluźnierstwem prze
ciw jego polskiej duszy. Jakie musiały się w nim zbierać 
pokłady pogardy i nienawiści. A przecież byli to jedyni 
Rosjanie, z którymi się dziecko stykało i z nich tylko 
mogło sądzić o państwie i narodzie rosyjskim. Za owo 
zaś zamknięcie się w sobie, za ów milczący protest, 
wreszcie za tę nieufność i pogardę, która od czasu do 
czasu przebłyskiwała z jego oczu, zostało samo zniena
widzonym. W ten sposób powstały dwa przeciwne obo
zy: jeden stanowiła obca i wroga narodowi szkoła z ca
łym stojącym za nią administracyjnym i policyjnym 
aparatem, drugi —  dzieci i rodzice, ich poczucie niedo
li i poczucie krzywdy, które odczuwał cały naród. I w ta
kich warunkach upływały dziesiątki lat! Kto by mi 
chciał zarzucić, że maluję rzeczy zbyt czarno, ten albo 
nie zna tutejszych stosunków tak, jak ja je znam, albo 
kłamie rozmyślnie. Mój Pamiętnik nauczyciela poznańskiego 
jest przeniesiony w stosunki poznańskie tylko dlatego,
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że inaczej nie byłaby go puściła cenzura warszawska482. 
Więc co pozostaje? Reforma, ale reforma gruntowna, 
płynąca z rozumu stanu i ze zrozumienia obustronne
go pożytku, płynąca z dobrej woli, nie połowicznej, 
nie lękliwej i podejrzliwej, ale pełnej, męskiej, nie bo
jącej się wyrzec prawdy i iść za prawdą. Szkoła musi wy
chowywać oświecone, zdrowe i moralne pokolenia, a ta
kich celów w Polsce może dopiąć tylko szkoła polska... 
Kończę wreszcie tą uwagą, że jakkolwiek zabrałem głos 
w tej sprawie jako pisarz polski, którego najserdeczniej 
obchodzi przyszłość Kraju i młodych pokoleń, to jed
nak mogę sumiennie powiedzieć, że gdybym był pisa
rzem francuskim, angielskim czy choćby niemieckim, 
a znał równie dobrze stosunki, to i wówczas ze stanowi
ska rozumu i etyki nie wygłosiłbym innego zdania”.

Stosunki szkolne za rządów rosyjskich z ich tragicz
nym podłożem świetnie odmalowali Stefan Żeromski 
w Syzyfowych pracach i Gustaw Daniłowski w swej powie
ści Nego4Si,

Protest przeciwko szkole rosyjskiej i żądanie spolsz
czenia uniwersytetu złożyli akademicy wyższej uczelni, 
zaopatrując go w kilkadziesiąt podpisów484, wśród któ
rych, jak już o tym wspominałam, znalazło się nazwisko 
Aleksandra Ostromęckiego. Uniwersytet zamknięto. 
Wkrótce po wiecu odbytym w Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa wyłoniła się sprawa zakładów prywatnych 
żeńskich, tak odrębne z wielu względów zajmujących 
stanowisko. Przeżywaliśmy chwile przełomowe, gdyż 
ważyły się losy tych szkół. Ze smutkiem dawało się za
uważyć, że do akcji zbiorowej brak nam jedności. Tu tak 
wsławiony nasz „indywidualizm” oddawał nam przy
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sługi bardzo wątpliwe, gdyż chęć działania na własną rę
kę ujawniała się na każdym niemal kroku, a chwila nie
zmiernie ważna, chwila dziejowa wymagała jedności 
i skupienia wszystkich sił w jednym kierunku. Pewien 
odłam nauczycielstwa obstawał przy solidaryzowaniu 
się ze szkołami rządowymi, czego wyrazem miał być 
strajk szkół prywatnych żeńskich; inny odłam uważał 
za niewskazane pozbawianie dziewcząt nauki, którą po
dawano po kryjomu w języku ojczystym, a także zgod
nie z rozszerzonym programem języka polskiego i wy
kładem historii Polski. Z niepokojem spoglądaliśmy 
w przyszłość — jaką? Tego nikt z nas na razie odgadnąć 
nie potrafił. Żyło się wyłącznie nerwami. Wszystkie 
chwile wolne poza pracą zawodową spędzało się na na
radach, jedyną myślą pocieszającą była nadzieja, że je
steśmy w przededniu jaśniejszego jutra.

Pisząc o szkole rosyjskiej, znieprawiającej polską 
młodzież pod egidą nasłanych do naszego kraju rusyfi- 
katorów, ludzi bardzo wątpliwej wartości etycznej, za
przedających się, za zwiększone pensje i przywileje 
służbowe, w brudną służbę, nie mogę, nie chcąc być nie
sprawiedliwą, nie obdarzyć ciepłym wspomnieniem za
iste pięknej i szlachetnej postaci Mikołaja Dubrowskie- 
go, autora książki Oficjalnaja nauka w Carstwie Polskom 
(Warszawskij Uniwiersitiet po licznym wospominanijam iwpie- 
czątlenijamJ485. W tej książce czytamy: „Politykę rusyfi- 
kacyjną stosowano na Uniwersytecie Warszawskim z ca
łą bezwzględnością. Tendencje rusyfikatorskie budzi
ły wśród młodzieży i w społeczeństwie głęboką nie
nawiść. Katedry, wakujące po usuwających się profe
sorach Polakach, bardzo często obsadzano ludźmi,
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mającymi mało wspólnego z nauką, a w г. 1885 wysła
no z Warszawy do Komitetu Ministrów notę gene
rał—gubernatora Hurki486, w której była mowa o ko
nieczności przysporzenia Uniwersytetowi Warszaw
skiemu profesorów Rosjan p r a w o m y ś l n y c h  (bła- 
gonadioynycb'), gdyż oni jedynie mogą nadać uniwersyte
towi kierunek zgodny z duchem ogólnopaństwowym. 
Jeżeli znaczenia i zadania uniwersytetu jego przedsta
wiciele upatrywali jedynie w jego rusyfikowaniu, nasu
wa się pytanie: w jaki sposób mogli prowadzić dzieło 
rusyfikacji ludzie nie posiadający ani talentu, ani praw
dziwej nauki, ani mocy autorytetu moralnego? I czy da
łoby się zrusyfikować młodzież przywiązaną sercem, 
umysłem, całą siłą umiłowania i idealizmu do swej wy
soce rozwiniętej kultury, do wspomnień, drogich jak te
stament matki, do palących nadziei, do pragnienia woli 
i życia? I czy nie był zbyt śmiałym pomysł, wręcz 
śmieszny i głupi, ze z wpływem otaczającej wysoce kul
turalnej atmosfery, a wpływem utalentowanych, często 
głębokich i subtelnych przedstawicieli polskiej litera
tury, dziennikarstwa, nauki, może konkurować napływ 
ludzi, których jedyna wartość zawierała się w ich pra- 
womyślności (błagonadiogiiosti'), którzy pod względem 
naukowym, jak o tym głośno świadczy historia, przed
stawiali przeważnie same zera”.

Tę piękną książkę, dającą pełny i bezstronny obraz 
stanu nauki i panujących na uniwersytecie stosunków, 
autor kończy słowami: „Jestem Rosjaninem, tym nie
mniej nie obawiam się pobudzić was do śmiechu z pro
fesorów Rosjan w Warszawie, gdyż nie byli oni przed
stawicielami rosyjskiej inteligencji i rosyjskiej myśli
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naukowej i społecznej. Przywiązany do tej myśli i wyso
ko ją ceniący, nie wstydzę się i nie boję się mówić o po
tworach w łonie narodu rosyjskiego, gdyż nie oni sta
nowią naszą chlubę narodową i nie na nich spoczywa 
dostojeństwo i honor narodu rosyjskiego”.

XVIII
Po ukończeniu roku szkolnego 1903/1904 przyjechał 
do Warszawy mój starszy siostrzeniec Mieczysław, któ
remu dopomogłam do wzięcia udziału w wycieczce po 
kraju, zorganizowanej przez nieocenionego p. Aleksan
dra Janowskiego, późniejszego twórcę Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego, przyjaciela młodzieży, autora 
poczytnych, z talentem kreślonych książek z dziedziny 
krajoznawstwa487. Z przybyłymi do Warszawy starszy
mi siostrami udałam się na parę tygodni do Ciechocin
ka, stamtąd do Druskienik, gdzie lato spędzała Orze
szkowa. Tam też przyjechali obaj nasi siostrzeńcy z Na
łęczowa, przywożąc dla Orzeszkowej adres od przeby
wającego tam grona kuracjuszów, z pięknie wykonaną 
winietą i wierszem Or—Ota488. Miecio spotkał się w Na
łęczowie z bawiącymi tam rodzicami. Po wycieczce kra
joznawczej był pełen wrażeń, zachwycony nawiązanym 
przy pomocy p. Janowskiego stosunkiem z krajem. To 
żywe zainteresowanie chłopca tym, co zwiedził i po
znał, nasunęło mi pewien projekt, mianowicie stworze
nie kasy, z której byłoby można niezamożnym chłop
com Polakom, przebywającym w Rosji, ułatwić paroty- 
godniowy pobyt w Kraju. Myśl tę zakomunikowałam
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p. Janowskiemu. Pomysł ten uznał za celowy, a przy 
udziale dobrej woli, za wykonalny.

Czasy po wojnie japońsko—rosyjskiej były okresem, 
w którym na całym terenie Rosji, a w naszym kraju 
w szczególności, poddawano ostrej krytyce rząd i je
go politykę, co wywoływało powszechne wstrząśnienia 
w państwie. Rząd został zmuszony iść na ustępstwa. 
Wydaje ukaz tolerancyjny, po czym następuje ukaz 
o Dumie, wreszcie formalna konstytucja, która zdawała 
się być zapowiedzią wolniejszego oddechu. Wyjątko
wo piękny listopad 1905 r. sprzyjał ogólnemu nieo
mal świątecznemu nastrojowi. Pootwierane balkony, na 
nich całe zespoły rozśpiewane. Boże, coś Polskę, Jeszcze nie 
Zginęła unosi się nad miastem wieścią radosną. Grupy 
robotników z czerwonym sztandarem i pieśnią bojową 
przechodzą ulicami. Nie sposób było pozostawać w do
mu, Wyszłam na ulicę opanowaną przez tłum, wśród 
którego słychać było coraz jakieś przemówienie. Z po
stawionej pionowo, a podtrzymywanej przez tłum dra
biny jakiś student zwraca się z płomienną mową do gro
madki żołnierzy, tłumacząc im ohydę tropienia i ka
rania spokojnych obywateli, pragnących jedynie wol
ności. Oficerowie uściskiem dłoni zaświadczają swe 
współczucie z ogólnym nastrojem tłumu. Jakaś chwila 
osobliwa! Szłam z tłumem na plac Teatralny pod Ra
tusz, gdzie miano domagać się uwolnienia więźniów 
politycznych. Nie mogąc na razie tam się przedostać, 
zatrzymałam się przy ulicy Wierzbowej, aby przeczekać 
gwałtowny napór fali ludzkiej, który stawał się coraz 
gwałtowniejszy, a niepokojący, przy rozlegającym się 
coraz bliżej tętencie kopyt końskich. Już nie mam złu
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dzenia. To kozacy pędzą na rozhukanych koniach. Na
haj ki, którymi wywijają na prawo i na lewo, dotkliwie 
dają znać o sobie stojącym najbliżej jezdni warszawia
nom. Kozacy pośpieszyli na plac Teatralny, gdzie odby
ła się słynna masakra rozradowanych myślą o jaśniej
szym jutrze obywateli489. Zmuszona ominąć plac Tea
tralny, wracałam do domu przez Krakowskie Przedmie
ście. Po obu stronach ulicy stały już posterunki woj
skowe z ustawioną bronią. Przygasł nastrój świąteczny. 
Ludzie, pełni trwogi, nie mogący zrozumieć, co się do
okoła nich dzieje, śpieszyli do domów. I oto jakby wyja
śnienie niezrozumiałego zjawiska: chodnikiem biegnie 
robotnik z broczącą krwią ręką, którą podniósł wyzywa
jąco z wołaniem: „Oto moskiewska konstytucja!” Roz
budzone życie nie dało się ułożyć w krępujące je do nie
dawna więzy. Popłynęło wezbraną, burzliwą falą, zrywa
jącą tamy. Szał wolnościowy ogarnął miasto. „Warsza
wa w ciągu krótkiego czasu z bezwzględnej konspiracji 
przerzuciła się do bezwzględnej jawności. Na olbrzy
mich wiecach roztrząsano zasadniczą sprawę, czy po
winno się stać na stanowisku niepodległej Polski, czy 
wszechrosyjskiej konstytucji".

Półki księgarskie zabarwiły się książkami w czerwo
nych okładkach. Wypłynęła cała powódź pism humo
rystycznych, obrazkowych pocztówek, które zalecali 
chłopcy na ulicach, wykrzykując: „Bardzo piękne po
cztówki — Opłakanie konstytucji, Konstytucja kozacka na pla
cu Teatralnym"... Zaogniły się antagonizmy partyjne, 
doprowadzając do krwawych starć. Na ulicach zawrza
ło, rozkwieciło się od sztandarów. Organizują się po
chody niezliczonych tłumów. Rozbrzmiewa grozą Cyęr-
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wony sztandar. Mieszają się z nim melodie Warszawianki 
i Hymnu Narodowego. Wspaniały, imponujący widok 
przedstawiał pochód narodowy, który 5 listopada 1905 r. 
zgromadził najliczniejsze tłumy. Przechodziły w ideal
nym porządku, z jakąś uroczystą powagą, poczynając 
od katedry św. Jana, zatrzymując się przed pomnikiem 
Mickiewicza, przed kościołem Karmelitów, św. Krzyża, 
pałacem Staszica490.

.. .Po dniach szału wolnościowego, po dniach brata
nia się z wojskiem, po dniach olbrzymich wieców przy
szły dni grozy, dni pogromów ulicznych, dni krwi i sto
sów zwłok. Przepełniły się wszystkie więzienia, wszyst
kie szpitale, wszystkie trupiarnie. Ale lud nie dawał za 
wygraną. Gdy raz już wyszedł z nor, z ciemni konspira
cyjnych, pozyskał sobie ulicę, nie chciał ustąpić z niej, 
nie chciał wracać do rewolucji robionej w podziemiach. 
Na represje rządu odpowiedziano strajkami, będącymi 
wyrazem solidaryzowania się z ogólnym ruchem rewo
lucyjnym, który ogarnął państwo rosyjskie. Strajki po
cztowy i kolejowy odcięły nas na pewien czas od świa
ta. Niezwykły charakter przybrały ostatnie rozruchy 
w Warszawie. Historia notuje podobne fakty takiego 
samosądu tylko w Szwajcarii. Jak każdy samosąd, ruch 
ten w Warszawie zaprawiony był okrucieństwem, gdyż 
pastwiono się nad kobietami, właśnie tymi najnieszczę
śliwszymi ofiarami temperamentu społecznego z tzw. 
wesołych domów. O ile więc myśl walki ze złem wyda
wała się szlachetną, o tyle wprowadzenie jej w czyn 
przez tłum rozszalały, w którym często widziało się 
dzieci i wyrostków, sprawiało wrażenie bolesne. Przed 
wspomnianymi domami piętrzyły się stosy wyrzuca
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nych przez okna i balkony mebli, pianin, odzieży, ko
sztownych sprzętów. Znamiennym było zjawisko, że 
nikt nie dopuszczał się kradzieży, nikt nie rabował; sto
sy nagromadzonych rzeczy doszczętnie niszczono491.

Żyliśmy w warunkach tak niezwykłych, że to życie 
wydawało się niekiedy jakąś dziwaczną fantasmagorią. 
Tak zawsze pragnęłam przeżyć w Ojczyźnie chwilę 
dziejową. Przeżywałam ją, wierząc niezłomnie, że nad 
nizinami ludzkimi musi rozbłysnąć wielkie słońce, ale 
chwile dzisiejsze, bieżące, były ciężkie i smutne, pano
wały nad wszystkim, nie pozwalały nic pogłębić, nad ni
czym się zastanowić. W owym czasie nie miałam na 
biurku ukochanej książki, za którą bym w ciągu dnia 
tęskniła, a wieczorem po pracy usiadła do jej przeczyta
nia. Na biurku moim leży gazeta, nieraz zohydzona, 
budząca nad wyraz gorzkie uczucie, że się obracamy 
wciąż w jakimś strasznym, krwawym chaosie wypad
ków, z których za mego tu życia nie wyłoni się być może 
jeszcze żadna rzecz wielka, na której zjawienie można 
by zawołać: „Warto było żyć w chwilach mrocznych, 
gniotącej piersi zmory, aby to Wielkie ujrzeć!” Do na
stroju smutnego przyczyniał się w znacznej mierze ów
czesny stan Warszawy, robiącej wrażenie wielkiego wię
zienia. Wychodząc na ulicę, nie było się pewnym ani ży
cia, ani wolności, zależnych w zupełności od większego 
lub mniejszego rozpasania żołnierzy czy posterunko
wych. Szczęściem jest wielkim, że nasz warsztat pracy 
nie został zrujnowany. Sporo dzieci uczęszcza do szko
ły i praca z nimi do pewnego stopnia chroni od roz
paczy.
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Młodzież szkolna w walce o polską szkołę uświado
miła swe siły, zapragnęła zmierzyć je na zamiary, za
pragnęła czynu. Na zebraniach koleżeńskich gromadzą 
się chłopcy i dziewczęta, gorąco rozprawiając o tym, jak 
powstające w ich młodych głowach projekty zrealizo
wać w ten sposób, aby zwalczać złe wpływy na szkołę 
zwierzchności rosyjskiej. Owocem narad młodzieży 
stały się zawiązywane w szkołach Towarzystwa Wza
jemnej Pomocy. Od początku swego istnienia szkoła 
nasza stawiała sobie jako cel nie tylko kształcenie umy
słów, ale przede wszystkim kształcenie charakterów 
i zaprawianie uczennic do pracy społecznej. Dbałyś
my o to
aby dziewczynki uczyły się żyć i pracować w zespo
le, a także aby nie były „nieme, ślepe i głuche”, jak te
go żąda Förster w swej Nauce iycia492, na to, co się dooko
ła nich dzieje poza szkołą. Odwiedzałyśmy z uczenni
cami sąsiadującą z nami ochronkę, organizowałyśmy 
dla tej dziatwy Gwiazdkę, zbierałyśmy książki dla dzie
ci niezamożnych. Starsze koleżanki wygłaszały poga
danki dla młodszych z dziedziny przyrody, historii, ilu
strując je obrazami świetlnymi. Rok 1905, w którym 
liczne zastępy robotników znalazły się bez pracy, powo
łuje dziewczynki do szerszej pracy społecznej. Odwie
dzają one rodziny bezrobotnych, zbierają znaczne su
my pieniędzy na zakup produktów i w ten sposób przez 
całą zimę przychodzą z pomocą pięciu rodzinom ro
botniczym. W jednej z nich spotykają dziewczynkę prag
nącą się uczyć. Przygotowują małą do I klasy naszej 
szkoły. Opłacają naukę, śniadania, zaopatrują w książki. 
Przez kilka lat otaczają dziewczynkę swą opieką, dopo-

, aby w szkole nie było miejsca dla egoizmu,
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magając jej do wstąpienia do Seminarium Nauczyciel
skiego im. Elizy Orzeszkowej, które kończy, jako wy
jątkowo uzdolniona nauczycielka, pisząca w chwilach 
wolnych od pracy zawodowej ładne wierszyki i bajeczki 
dla najmłodszych, które wyszły w druku w trzech zbior
kach: Promyki, J u y  nadchodzi roczek nowy, Mój upominek493. 
Uczennice nasze wysyłają też kilka koleżanek na kolo
nie letnie.

Pracując nad młodzieżą w tym kierunku, szkoła przy
gotowała odpowiedni grunt, na którym powstało Towa
rzystwo Wzajemnej Pomocy. 3 maja 1907 r. grono 
dziewcząt, w myśl jednej z uczennic ówczesnej klasy 
V—ej, Marii Bobińskiej, wnuczki Wojciecha Gersona494, 
zaprojektowało założenie przy szkole T. W. R Mło
dziutkie projektodawczynie uważały, że ciężkie warun
ki, w jakich Kraj nasz podówczas się znajdował, winny 
być bodźcem i wskazaniem obowiązku, jakim jest przy
gotowanie się do szerszej pracy na polu społecznym. 
Projekt znalazł żywy oddźwięk wśród uczennic, przyję
to go z zapałem i zabrano się niezwłocznie do opraco
wania statutu Towarzystwa i do roboty, przez ramy te
go statutu zakreślonej. A zakreślono pracę po młode
mu, szeroko, nie ograniczając wzajemnej pomocy uczen
nic jedynie do strony materialnej — sięgano wyżej, 
w celu ogarnięcia zarówno strony naukowej i moralnej 
życia szkolnego, kładąc szczególny nacisk na utrzyma
nie wysokiego etycznego poziomu członkiń. Pracę po
dzielono na pracę w szkole, poza szkołą i poza granica
mi Polski. W tym czasie czytałam artykuł pewnego ro
syjskiego krytyka, zawierający analizę twórczości poe
tyckiej Lermontowa, a widząc, jak naszym dziewczę
tom paliły się — w myśl naszego wieszcza — serca
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w nowo rozpoczętej robocie, pomimo woli zrobiłam 
pewne porównanie. Krytyk rosyjski pisze o Lermonto
wie: „Charaktiernaja czerta poeta eto bieznadieżnost’ 
i krajnij pessimizm. Jemu czużdy striemlenija к borbie 
za wysszije idieały. Jedinstwiennym pristaniszczem dla 
jewo potieriannoj duszi jawlajetsia priroda” (Charak
terystyczną cechą poety jest beznadziejność i skrajny 
pesymizm. Obce mu są dążenia do walki o wyzsze idea
ły. Jedyną przystanią dla jego rozdartej duszy jest przy
roda). Jak obco brzmią te wyrazy beznadziejności i pe
symizmu dla nas, Polaków, których wieszcz uczy „mie
rzyć siły na zamiary”, szczepi wiarę w moc zdolną poru
szyć z posad starą ziemię i wita „jutrzenkę swobody”, 
i to w chwili, kiedy kajdany niewoli wloką się u nóg na
rodu. Jak widzimy, u poety narodu zwycięskiego — 
beznadziejność i pesymizm, u nas — niezwalczona 
moc ducha, która jest potęgą naszego narodu.

Wracam do naszego T. W. R, które rozwijało się nie
ustannie, przeżywając w swym rozwoju lepsze i gorsze 
czasy, zależnie od energii, dobrej woli i umiejętno
ści swych kierowniczek i współpracowniczek. Chwile 
pełne niepokoju przeżywało Towarzystwo, kiedy poli
cja i żandarmeria, będące na usługach coraz bardziej za
ostrzonej reakcji, zaczęły tropić młodzież szkolną, pra
cującą w Towarzystwach Wzajemnej Pomocy. Areszto
wano jedną z naszych uczennic, stojącą na czele Towa
rzystwa, a szkole groziła rewizja, toteż wszelkie ślady 
pracy dziewczynek w T. W. R, księgi rachunkowe, spisy 
członkiń itp., poukrywałyśmy po domach prywatnych. 
Przy skromnych materialnych zasobach, powstających 
przeważnie z drobnych składek członkowskich oraz
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z organizowanych w szkole odczytów, koncertów, 
przedstawień teatralnych, już w pierwszych latach ist
nienia X W. R jak na młode siły, stawiające pierwsze 
kroki na polu pracy społecznej, dokonano niemało. 
Mianowicie Towarzystwo wyłoniło dwie stałe instytu
cje: bibliotekę, złożoną z najlepszych książek dla dzieci 
i młodzieży, zawierającą porządnie i celowo dobrany 
dział naukowy, oraz sklep materiałów piśmiennych, 
który szczególne usługi wyświadczał uczennicom, bro
niąc je przed wyzyskiem, jaki panoszył się w sklepach na 
mieście podczas pierwszej wojny światowej i w pierw
szych latach powojennych. Z biegiem czasu powsta
je antykwarnia, ułatwiająca nabywanie podręczników 
szkolnych po cenach zniżonych. Udzielanie zapomóg 
pieniężnych koleżankom, ułatwianie mniej zamożnym 
brania udziału w wycieczkach szkolnych, łącznie ze 
sklepem i antykwarnią stanowiły poważne pozycje w sa
mopomocy materialnej. W celu podniesienia pozio
mu naukowego uczennic, obok wypożyczania dobrych 
książek z wyżej wymienionej biblioteki T. W. R, organi
zowano odczyty, wygłaszane dla młodszych przez star
sze koleżanki oraz przez profesorów dla uczennic klas 
wyższych, czytanki dla małych, zapewniano korepety
cje. Korepetycji często podejmowały się uczennice klas 
wyższych bezinteresownie. Wkrótce po wojnie powsta
ją i trwają przez kilka lat kółka samokształcenia: histo
ryczne, polonistyczne, łacińskie, matematyczne i krajo
znawcze, przy udziale licznego grona uczennic, pod 
kierunkiem nauczycielstwa. Dbałe o poziom etyczny 
swych członkiń, T. W. R starało się przede wszystkim 
o zbliżenie się wzajemne wszystkich klas szkoły. W tym
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celu organizuje wieczory międzyklasowe, wypełnione 
muzyką, śpiewem chóralnym, deklamacją i niefrasobli
wą pogawędką koleżeńską. Spośród uczennic klas star
szych wybierano opiekunki klas młodszych. Zadaniem 
opiekunek było zbliżenie się i koleżeńskie przebywanie 
z młodszymi uczennicami i przygotowanie ich nieja
ko do pracy w T. W. R Towarzystwo stara się zwalczać 
egoizm i próżność, przejawiające się niekiedy w zbyt
nim dogadzaniu sobie przez nadmierne używanie sło
dyczy i w wyszukanej elegancji stroju. Stara się tępić 
niedbalstwo w nauce i ściśle z nim związany, a tak upo
karzający klasę system podpowiadania i tzw. ściągania. 
Przestrzegano też odpowiedniego zachowania się uczen
nic w szkole i poza szkołą. Organizowano obchody 
i wycieczki w dniach rocznic narodowych.

Pomne na wielką rocznicę 3 Maja, w której dniu po
wstało Towarzystwo, dziewczęta, przejęte ideą pracy 
dla społeczeństwa, nie zamknęły jej w murach szkol
nych. Czasy wojny powołują Towarzystwo do szerszej 
pracy. Szycie bielizny i ciepłej odzieży dla żołnierzy, 
przesyłanie na front podarków gwiazdkowych, świę
conego, listów, organizowanie podwieczorków dla 
rannych, przebywających w szpitalu Ujazdowskim495, 
a także organizowanie widowisk i małych koncertów dla 
żołnierzy w szpitalu pochłania prawie całkowicie ofiar
ność Towarzystwa. Duże współczucie i zainteresowanie 
wśród dziewcząt budził dom sierot po poległych woj
skowych, mieszczący się w tzw. koszarach Blocha496, 
w którym przebywało 2 5 dziewczynek i tyluż chłopców. 
T. W. P postanowiło dać tym dziewczynkom parę chwil 
ciepłych i miłych. W tym celu kilka uczennic z klas star
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szych, poczynając od klasy IV—ej, chodziło co niedziela 
po południu do koszar Blocha bawić się z dziećmi i ob
darzać je podwieczorkiem. Na te popołudnia niedziel
ne zawsze chętnie towarzyszyłam kochanym członki
niom X W. R, które nie ograniczają swego zaintereso
wania się biednymi sierotami do ich bawienia, lecz za
kupują materiały i szyją dla nich bieliznę i sukienki. 
W czasie wojny w porozumieniu z uczennicami, które 
ukończyły naszą szkołę, postanowiłyśmy prowadzić 
szkółkę popołudniową dla najbiedniejszej dziatwy, po
zostającej podczas wojny bez dozoru i nauki. W szkółce 
wykładały nasze dawne uczennice, dopomagałam im 
w tym z moją siostrą, a członkinie T. W. R były czyn
ne przy rozdawaniu dzieciom posiłków, a także zbie
rały duże ilości ubrania, obuwia, bielizny, książek, za
bawek, które rozdawały na Gwiazdkę dzieciom ze 
szkółki. Organizowały dla nich zabawy, obchody naro
dowe z pogadankami i pokazami świetlnymi. Po wojnie 
zbierają składki na dzieci repatriantów.

Członkinie Towarzystwa składają pokaźne, jak na 
swe skromne środki, sumy na cele ogólnooświatowe 
w Kraju i poza Krajem. Zabór pruski, Macierz Cieszyń
ska497, oświata na Chełmszczyźnie498, a po wojnie szkol
nictwo polskie za granicą, a także szkółki powszechne 
na kresach wschodnich i zachodnich są zasilane z zaso
bów Towarzystwa. Organizują się Gwiazdki dla naj
uboższej dziatwy szkoły powszechnej przy ul. Chełm
skiej, a także dla dzieci polskich we Francji, Rumu
nii, Niemczech. Członkinie Towarzystwa nawiązują 
porozumienie z uczącą się młodzieżą Ameryki i Fran
cji przez wymianę korespondencji oraz albumów, ilu
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strujących do pewnego stopnia życie i kulturę Polski. 
Starają się w miarę sił i zasobów podejmować się prac 
społecznych, jakie nasuwa chwila bieżąca, a więc przez 
trzy lata jednają wśród swych rodzin i znajomych 
członków do Towarzystwa im. Mianowskiego popiera
nia nauki499, przychodzą w swoim czasie z pomocą 
czynną powodzianom w Małopolsce, głodującej ludno
ści Wileńszczyzny, rozprzedają cegiełki na utrzymanie 
grobów żołnierskich, biorą udział w organizowaniu 
Dnia Dziecka, Dnia Oszczędności, wreszcie gromadzą 
słodycze dla dzieci zagrożonych gruźlicą, przebywa
jących w Zakładzie św. Teresy w Międzylesiu i pisma dla 
chorych w szpitalach.

Sklep, biblioteka, antykwarnia pracowały zazwyczaj 
z wynikiem kasowym dodatnim. Zarząd Towarzystwa, 
łącznie ze współpracowniczkami, zbierał się kilka razy 
do roku. Na tych zebraniach przed zarządem zdawały 
sprawę ze swej działalności kierowniczki sklepu, anty
kwami, biblioteki, skarbu, sekcji społecznej, a także de
legatki klas gimnazjalnych z życia klasy w danym okre
sie; opiekunki klas młodszych, rekrutujące się spośród 
uczennic klas starszych zdawały sprawę ze swej pracy 
z młodszymi koleżankami. Przed zarządem Towarzy
stwa zdawały też sprawę ze swej roboty kółko Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa oraz kółko Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, powstałe już w wolnej Polsce500. Przy 
końcu roku zarówno prezydium, jak i kierowniczki po
szczególnych sekcji przedstawiały plan pracy na rok na
stępny. Zarówno sprawozdania roczne Towarzystwa, 
jak i wyniki prac komisji rewizyjnej oraz przedstawiane 
plany prac świadczyły o ożywionej działalności Towa
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rzystwa, którego członkinie coraz poważniej traktowa
ły przyjęte na siebie obowiązki, ciążąc nieustannie do 
podnoszenia poziomu przez nie stworzonego i przez 
nie same rozbudowanego Towarzystwa501.

Tak się przedstawia opis dziejów i prac T  W. R, które 
zabierały uczennicom nieco czasu, ale w zamian budzi
ły w nich i utrwalały wrażliwość na sprawy i zjawiska 
społeczne, nie związane bezpośrednio z interesem oso
bistym jednostki. Ta drobna na pozór praca torowała 
im drogę do szerszej pracy dla dobra Kraju, któremu 
tak bardzo potrzeba umysłów jasnych, serc gorących 
i dzielnych rąk, nie słabnących w pracy.

XIX
Omówiwszy prace Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, 
pragnę poświęcić nieco miejsca w mym pamiętniku 
sprawom czytelnictwa i związanej z tym sprawie zna
czenia biblioteki szkolnej.

Czym jest książka? Jak mówią idealiści, „książka jest 
promieni słonecznych, zaklętych w druk i pa

pier i poszukujących serca i mózgu, aby w nich na nowo 
zamienić się w słońce”. Takie określenie można stoso
wać jedynie do książki dobrej, która uszlachetnia, pod
nosi, poucza, daje zadowolenie estetyczne, stając się 
najlepszym przyjacielem czytelnika. W czasach powo
jennych zaczęto mówić o kryzysie książki, dodajmy — 
przede wszystkim o kryzysie książki dobrej. Zahamo
wana przez wojnę twórczość literacka oraz utrudnio
ne badania naukowe stanęły na przeszkodzie do po-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



220 Pamiętnik z lat 1862—1911

wstawania zarówno dzieł naukowych, jak i utworów li
terackich, które by mogły stanowić pokarm dla umysłu 
i wyobraźni. Ludzie znękani przeżyciami wielkiej woj
ny, o nerwach nadszarpniętych, łakną silnych wrażeń, 

te ostatnie były ze źródła zatrutego. Po wojnie 
zaczyna szerzyć się zaraza złej książki. Występuje cała 
falanga pisarzy żerujących na rozedrganych nerwach 
czytelnika. Rzucają oni na rynek księgarski spreparo
wane przez siebie utwory. Panoszy się literatura krymi- 
nalno—policyjna i seksualno—pornograficzna, rozpo
wszechniana po mieście w koszach i na wózkach, której 
odbiorcą była bardzo często ucząca się młodzież, po
zbawiona należytej opieki domowej. Młodzież poiła 
się złą książką, która sączyła truciznę do wyobraźni, 
wypaczała dusze, psuła smak literacki, broniąc dostępu 
dobrej książce. Jak silnym i strasznym bywa wpływ ta
kiej literatury na młodzież, możemy sprawdzić, czyta
jąc o tym, jak w sądach z ławy oskarżonych daje się sły
szeć głos zbrodniarza, wymieniającego tytuły książek 
i pism brukowych, z których czerpał wskazówki i znaj
dował podnietę do swoich niecnych czynów.

Powoli literatura zaczęła się oczyszczać z namułu 
powojennego. Rozlegają się poważne głosy wśród pisa
rzy włoskich, francuskich i innych, domagające się „od
rodzenia literatury, walczące o czystą, zdrową treść, 
opartą na jasnej myśli i mocnym przeżyciu, związaną 
z ogólnoludzkimi problemami i uczuciami”. Gonitwa 
powojenna za sensacją i łechtaniem nerwów i zmysłów 
słabnie. Z powodzi książek sensacyjnych, na które nie
kiedy prokuratura jest zmuszona nakładać areszt, wyła
niają się dzieła o wielkiej wartości literackiej i wypowia-
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dające walkę książkom zanieczyszczającym czytelnic
two. Coraz bardziej poczytnymi stają się u nas pisarze 
tej miary, co Maria Dąbrowska, Zofia Kossak—Szczuc
ka, Morcinek502 i inni, a także pisarze obcy wysokiej 
próby, z Galsworthym505 na czele. Coraz skuteczniej 
zwalczają oni tandetę literacką powojenną.

Prądy, jakie nurtowały po wojnie czytelnictwo nasze, 
wywierały wpływ niechybny na czytelnictwo młodzieży, 
w szczególności młodzieży starszej. I jeżeli wkrótce po 
wojnie uczennice udzielały sobie wzajemnie po kryjo
mu książek wręcz szkodliwych, to z biegiem krótkiego 
czasu fakt przemycania brukowej literatury w szkole 
nie miał prawie miejsca. Jednej z młodszych dziewczy
nek utkwiły w pamięci jakieś piosenki żołnierskie, ale 
nie te łubiane przez wszystkich: O, mój rozmarynie..., 
Rozkwitały pąki białych rój, ale o brzydkiej, wręcz nieprzy
stojnej treści. Nie uciekając się do zakazu odśpiewywa
nia tych piosenek w gronie koleżanek, podarowałam jej 
ładną książkę, zawierającą poezje Konopnickiej, Staffa, 
Kasprowicza, Asnyka504 i innych, zachęcając do wyucze
nia się kilku utworów na pamięć i zadeklamowania 
na zebraniu koleżeńskim. Zapaliła się dziewczynina 
do pięknych rzeczy, które wyrugowały skutecznie z jej 
pamięci zanieczyszczające ją niepotrzebnie piosenki. 
Młodzież coraz częściej sięga po dobrą książkę, uni
ka złej. W dzienniku lektury, który prowadzą uczenni
ce, zdarza się czytać uwagę przy zanotowaniu mało 
wartościowej książki: „Żałuję, że tę książkę przeczyta
łam”. Coraz zdrowszy sąd krytyczny o książkach słyszy 
się z ust młodzieży podczas pogadanek o książkach 
przeczytanych. W szkole posiadałyśmy trzy kategorie
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czytelniczek: I.  uczennice szkoły powszechnej, 2. uczen- 
dwóch klas gimnaz

3. uczennice klas starszych. Kategoria pierwsza czy
telniczek najmłodszych zadawalniała się powiastkami 
z życia dzieci i młodzieży, chętnie też czytała dostępne 
jej wiekowi powieści historyczne. Poważną troską wy
chowawców winna być lektura dziewcząt, będących 
w wieku rozwojowym, kiedy budzi się w nich ciekawość 
tzw. tajemnic życia. Jeżeli dziewczynka nie znajduje 
w najbliższym swym otoczeniu szczerej odpowiedzi na 
dręczące ją pytania, szuka często zaspokojenia swej cie
kawości w nieodpowiedniej książce, podsuniętej niekie
dy przez usłużną koleżankę. W klasach starszych dziew
częta interesują nie tyle tajemnice, ile zagadnienia ży
cia, jego cele i chęć wyrobienia własnego poglądu na 
świat. Chętnie czytywały ze mną niepowieściowe utwo
ry Żeromskiego: Początek świata pracy, Snobizm i postęp, Inter 
arma, a także Artura Górskiego Na nowym progu505. Szko
ła starała się uprzystępnić uczennicom korzystanie 
z książek wartościowych, kierując wyborem książek do 
biblioteki uczennic, przy czym brało się też pod uwagę 
dezyderaty dziewczynek i w ten sposób zapobiegało 
się kursowaniu wśród nich książek bezwartościowych 
i szkodliwych. Biblioteka T. W. R liczyła, łącznie z bib
lioteczką francuską, około 2000 tomów i była zaopa
trywana zarówno w książki naukowe, jak i beletrystycz
ne. Ponieważ jednak popyt na książki naukowe był sto
sunkowo nieznaczny, wyodrębniono działy: historii, hi
storii literatury, geografii, przyrody, książki społeczne. 
Nauczycielstwo wskazuje dzieła, które w danym okre
sie nauczania należy przeczytać, i wymaga zreferowania

nice pierwszych jamych, wreszcie
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książek przeczytanych. Uwzględniając przy tym zain
teresowania szerszej gromadki młodszych czytelni
czek, poleca im powieści na tle naukowym: historyczne, 
przyrodnicze, przygody, podróże itp.

Celem wychowawców w dziedzinie lektury poza
szkolnej winno być rozmiłowanie młodzieży w dobrych 
książkach. Winniśmy nauczyć naszą młodzież kochać 
dobrą książkę i za nią tęsknić, tak aby młodzież sama 
nie zechciała wziąć do ręki książki bezwartościowej, 
o brudnej treści, książki trującej.

XX
Rozbudzone po r. 1905 życie domagało się jakiejś sze
roko zakreślonej pracy, mogącej choć w części zaspo
koić braki w dziedzinie naszej oświaty i kultury, syste
matycznie przez wrogi rząd tępionych. Powstają liczne 
stowarzyszenia. Moje od dawna piastowane marzenie 
poświęcenia czasu wolnego od pracy zawodowej pracy 
społecznej przybrało wreszcie formę realną, a ponieważ 
pragnęłam nie tylko figurować na liście członków, ale 
naprawdę pracować, nie mogłam do kilku naraz stowa
rzyszeń należeć. Wybrałam Towarzystwo Kultury Pol
skiej, które zapowiadało się jako bezpartyjne i na które
go czele stanął Aleksander Świętochowski. Dnia 25 li
stopada I 906 r. odbyło się zebranie organizacyjne 
T. K. P. Przemówił do zgromadzonych Świętochowski, 
między innymi w te słowa: „Towarzystwo nasze zrodzi
ła potrzeba wielka i nagląca. Ze wszystkich nieszczęść, 
jakie na nas spadły po utracie niepodległości, ze wszyst
kich szkód, jakie nam wyrządziła niewola, najwięk
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szym złem było powstrzymanie swobodnego rozwoju 
kultury narodowej, która w zaciśnionym łożysku z sze
rokiej i głębokiej rzeki XVIII wieku stała się wąskim 
i płytkim strumieniem. Toteż podczas ubiegłego stule
cia we wszystkich dziedzinach naszego życia rozpo
starły się ogromne ugory, a w pracach społecznych po
wstały zaległości, które nas odsunęły w postępie daleko 
poza inne narody i które tylko spiesznym i wytężonym 
trudem odrobić możemy. Nie ma śród potęg ludzkich 
takiej siły, która by mogła zabić naród kulturalnie moc
ny, a jeśli ta moc podtrzymuje życie wszystkich naro
dów, to tym większe ma znaczenie dla naszego, dla któ
rego jest jedyną obroną i ratunkiem. Mamy 80% analfa
betów, 7 milionów ludu wiejskiego żyje w zupełnym 
sieroctwie kulturalnym, 1/2 miliona targa się w ciem
nocie, niedostatku i demoralizacji, I 1/2 miliona Ży
dów gnije w barbarzyństwie, a ileż jest nędzy i dziko
ści niepoliczonej. Założyciele naszej instytucji wyszli 
z przekonania, że polityka w przedsięwzięciach kultu
ralnych jest złą jędzą, ciągłą szkodnicą i przewrotną do
radczynią, i że ona musi być z nich wygnana. Pod tym 
więc względem T. К. E pragnie być rzetelnym, a składa
nie dowodów swej rzetelności rozpoczęło od zaprosze
nia na ten wiec przedstawicieli najrozmaitszych partii 
i żywiołów społecznych”.

Przemówił też Gustaw Daniłowski obrazowo, z za
pałem poety, składając Towarzystwu życzenia rozkwitu 
i owocnej pracy. Oto parę zdań z tego przemówie
nia: „Towarzystwo Kultury Polskiej, by nie być dom- 
kiem z kart, który byle powiew przewraca, musi zrąb 
wznoszonego gmachu, zakładany dziś kamień węgielny, 
utwierdzić na opoce ludowej. Do tych głębokich, nie
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wyczerpanych pokładów ono zejdzie, bo tam leżą w le
targu drogocenne rudy niewyzyskanych zdolności. Za
sypane to wszystko gruzami, ruiną klęsk, wiekowych 
ucisków, niedoli. Dla chwały narodu siły ludowe musi
my wyzwolić, siły tytaniczne, światoburcze i niszczy
cielskie, gdy zgniatane i ślepe —  odradzające i twórcze, 
gdy oświecone i wolne. Na rdzennym pniu geniuszu lu
du kwitnące gałązki kultury polskiej szczepić będzie
my, by rozrósł się w potężne drzewo, w królewski dąb, 
by wyzbywszy się wszelkich narośli, powojów i jemioły 
bogatym wierzchołkiem uczuć, myśli i pragnień zaszu
miał jak najbliżej nieba, jak najwyżej —  w słońce!”

Jak wielce potrzebnym było Towarzystwo Kultury 
Polskiej, świadczy ilość zalegalizowanych przez Zarząd 
w pierwszym roku istnienia Towarzystwa jego oddzia
łów. 27 miejscowości w różnych częściach Kraju posia
dało już swoje oddziały, których przedstawiciele wzięli 
udział w nadzwyczajnym zebraniu, powołanym przez 
Zarząd w celu wzajemnego poznania się i przedyskuto
wania niektórych artykułów ustawy. W pierwszym roku 
istnienia Towarzystwa Zarząd z natury rzeczy musiał 
rozwinąć przede wszystkim działalność organizacyjną 
w następujących kierunkach:

1. Społecznym, mającym za zadanie wskazywanie 
potrzeby i pożytku projektowania i zakładania wszel
kich instytucji i urządzeń społecznych, zwłaszcza słu
żących ludowi, jako to: szpitali, ochron, stowarzyszeń 
i związków, muzeów, galerii, klubów, resurs robotni
czych, domów ludowych.

2. Oświatowym, mającym za zadanie podnoszenie 
wiedzy społeczeństwa, a zwłaszcza ludu, przy pomocy
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zakładania i utrzymywania czasowych kursów i stałych 
szkół wszelkich rodzajów, czytelni, bibliotek publicz
nych, pracowni naukowych, wydawnictwa czasopism 
i książek, ustanawiania stypendiów, wyznaczania kon
kursów, słowem stwarzania wszelkich instytucji i gro
madzenia wszelkich środków, służących do kształcenia 
narodu.

3. Ekonomicznym, mającym za zadanie stworzenie 
przyjaznych warunków dla rozwoju i pomnożenia źró
deł materialnych bogactwa narodu, a zwłaszcza ludu, 
przy pomocy zakładania i organizowania towarzystw 
kooperacyjnych, spółek przemysłowo-handlowych, kas 
oszczędnościowo—pożyczkowych itp.

4. Etycznym, mającym za zadanie szczepienie 
w społeczeństwie zasad moralnych, poszanowania praw 
ludzkich i obywatelskich oraz obronę tych praw i zasad, 
gdziekolwiek i jakkolwiek zostały one uszczuplone lub 
pogwałcone.

Sekcja oświatowa została zorganizowana dn[ia] 
7 stycznia 1907 r. Zostałam jej członkiem i wybrana do 
Rady Sekcji pracowałam z pp. Wacławem Jezierskim, 
Stanisławem Srebrnym, dr. Wernicem506, Maksymilia
nem Heilpernem507, pełniąc przy tym obowiązki sekre
tarki. Sekcja wyłoniła komisje: I. Budowy szkół, 2. Bib
lioteczną, 3. Odczytową, 4* Bibliotek ruchomych,
5. Odczytywania utworów klasycznych.

Z zapałem przystąpiono do roboty. Duże ożywienie, 
szczerą chęć do pracy i niespożytą energię wnosiła, całą 
duszą swej robocie oddana, p. Maria Przyjemska508, 
z którą przez szereg lat byłam czynna w wypożyczalni 
książek, a także w komisji bibliotek ruchomych, które
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zaopatrywały sekcje w książki, obejmujące działy: a) na
uki społeczne, filozoficzne, pedagogiczne, b) nauki przy
rodnicze, c) literaturę piękną, d) książki dla dzieci 
i młodzieży, Z tych książek tworzyło się komplety po 
40 książek i rozsyłało się nie tylko do różnych części 
Kraju, ale i poza jego granice. Biblioteczki ruchome do
cierały nieraz do miejscowości bardzo odległych (Sybe
ria), krzewiąc czytelnictwo dobrych książek wśród za
mieszkałej tam ludności polskiej. Komisja odczytowa 
gromadziła w sali filharmonii licznych słuchaczy, na 
odczytach takich prelegentów, jak: Wacław Jezierski, 
Ludwik Krzywicki, Adam Czartkowski509, Lewiński510, 
Ulanowski511, Opieński512, St. Karpowicz515 i in. Komi
sja odczytywania na głosy utworów klasycznych, po
czynając od tragedii Ajschylosa514, posiadała świet
nych recytatorów, na których produkcje bardzo chętnie 
uczęszczano do lokalu T. K. R

Do pracy w T. K. R uciekało się jak do cichej przysta
ni wobec przytłaczającej atmosfery politycznej i spo
łecznej, która stawała się coraz cięższa. Fala życia, do 
niedawna rozlewająca się szeroko, wtłaczała się w coraz 
węższe koryto. W wolności polityczne nikt już chyba 
nie wierzył. Oby nie zgnębiono zapoczątkowanej pracy 
kulturalnej takich instytucji, jak Macierz Szkolna515, 
Towarzystwo Kultury Polskiej i inne. Przez dwa lata ży
liśmy napiętymi do granic ostatecznych nerwami, które 
nam się jakoś znieczuliły czy przytępiły. Nie reagujemy 
już na wypadki codzienne, jako to: aresztowania, wy
syłania, represje wszelkiego rodzaju. Patrzymy na te 
wszystkie ohydy jak gdyby ze strony. Tak nam coś w ser
cach zamarło, przygasł jakiś ogień, co rozgrzewał na
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dzieję lepszej przyszłości. Oto mały obrazek ilustru
jący nasze ówczesne stosunki. Odbywało się posiedze
nie T. K. R, zebrało się przeszło 150  osób dla obrad nad 
sprawami oświaty. Zebranie było zupełnie legalne, gdyż 
w swoim czasie władze były o nim zawiadomione. Na
raz zjawia się „ochrana"510 z uzbrojonymi w karabiny 
żołnierzami i oznajmia, że przybyli, aby nas wszystkich 
zaaresztować. Zapewne byliby to uczynili, gdyby nie 
energiczna obrona praw Towarzystwa, podjęta przez 
kilku członków. I ten poseł Moskal z Warszawy, którego 
„prawdziwi Rosjanie" ( ist inno russkije) wysyłają do Du
my z ikonami i przeświadczeniem, że potrafili zgnębić 
nienawistnych Polaków517, i ta garstka naszych przed
stawicieli, którym większość czarnosecinna518 w Dumie 
nie da chyba słowa w obronie naszych praw do życia po
wiedzieć, jakie to wszystko bezdennie smutne i jak źle 
wróży o najbliższej przyszłości Kraju. Dziwne czasy 
przeżywaliśmy i przeżywamy. Tak bywa ptzy zachodach 
słońca: zapali się pół nieba wszystkimi najbogatszymi 
barwami — obłoki niby zwoje purpury, podszyte zło
tem, płyną gdzieś górą, wysoko. Czar i cud! Słońce za
szło, omamienie zmysłów zgasło — ołowiane chmury 
oblegają niebo i tłoczą swym ciężkim ogromem. Tyle 
zgasłych nadziei, wielkich porywów, a w rzeczywistości, 
jako zdobycz konkretna — widmo reakcji i zdziczenia 
mas, wobec którego nasze dawne nożownictwo wydaje 
się jakimś spokojnym, poczciwym rzemiosłem. Ciężko! 
W duszy rwą się jakieś struny, tak niedawno jeszcze go
towe rozbrzmiewać pieśnią wolności i szczęścia.

T. K. R, jakkolwiek krępowane, rozwijało niestrudze
nie swą działalność, tworząc coraz nowe oddziały w ca
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łym kraju. Posiadało też kilka oddziałów w Warszawie. 
Jednym z nich był oddział V—ty, który w dziejach Towa
rzystwa odegrał nader smutną rolę. Do oddziału V—go 
weszła grupa lewicy PPS i wniosła to, co Świętochow
ski w swej mowie na zebraniu organizacyjnym nazwał 
„ciągłą szkodnicą” i „złą doradczynią”, wniosła poli
tykę, tak niepożądany czynnik w robocie kultural
no-oświatowej. Z tego politycznego charakteru od
działu V—go skorzystały władze i w r. 1913 Towarzy
stwo Kultury Polskiej zostało zamknięte519. Zamarła 
praca, rokująca bujny rozrost, stanęły jej warsztaty, 
czynne przez 7 lat istnienia. Towarzystwo, którego gło
wą był Świętochowski, a duszą niezastąpioną p. Janina 
Bemówna, pełniąca obowiązki sekretarki, a wkładająca 
w swą pracę wszystko, co miała w swym światłym umy
śle, gorącym sercu, posiadająca dar jednania sobie ludzi 
i zagrzewania ich do wspólnej zgodnej pracy.

W pierwszych latach istnienia Towarzystwa przy
padło 25— lecie pracy literackiej A. Świętochowskiego. 
Na obchód jubileuszowy nie dano pozwolenia. Posta
nowiono tedy zorganizować przypomnienie przypada
jącego jubileuszu. W wypełnionym do ostatniego miej
sca Teatrze Wielkim wystawiono dramat Świętochow
skiego Aspa ĵa, w którym między innymi sławnymi Gre
kami występuje filozof Anaksagoras, wypowiadający 
dużo myśli autora dramatu. Rolę Anaksagorasa grał 
Rapacki520. Kiedy ukazał się na scenie, ucharaktery- 
zowany na jubilata, publiczność powstała i rzęsisty
mi oklaskami powitała Anaksagorasa — Świętochow
skiego521.
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W г. 1 906 koła kobiece z Marią Konopnicką 1 Euge
nią Żmijewską522 na czele skorzystały ze strzępów wol
nościowych, aby zorganizować obchód 40—lecia pracy 
literackiej i obywatelskiej Elizy Orzeszkowej. Na szere
gu posiedzeń opracowano bogaty program, na któ
ry złożyły się odczyty z różnych dziedzin pracy ko
biecej, uroczysty obchód w wielkiej sali filharmonii 
i przedstawienie w teatrze kilku sztuk, których treść za
czerpnięto z utworów Orzeszkowej. Jubilatka nie była 
obecna na tych poświęconych Jej wieczorach, natomiast 
przyjmowała liczne delegacje w Grodnie, przybyłe z na
leżnym Jej hołdem523. Komitet Jubileuszowy Warszaw
ski był reprezentowany przez Ignacego Balińskiego524, 
dr Tomaszewicz—Dobrską525, Stanisława Kempnera526, 
Józefową Kotarbińską527, Jana Lorentowicza528, Leo
polda Meyeta529, Antoniego Pileckiego530, Władysława 
Reymonta, Zofię Seidlerową531 i Eugenię Żmijewską. 
Komitet Krakowski reprezentowała Maria Siedlecka532.

Na Święta Bożego Narodzenia w tym roku jubileu
szowym pojechałam do Grodna5 3 3 , gdzie oczekiwała 
mnie nader miła niespodzianka. Przy powitaniu Orze
szkowa zapytała, czy nie czuję się zmęczona po drodze 
i czy nie chciałabym spędzić dzisiejszego wieczoru 
z nią w teatrze. Niemało byłam zdziwiona uczynioną 
mi propozycją, gdyż wiedziałam, że p. Eliza prawie ni
gdy w teatrze nie bywa. „Bo to widzisz —  dodała — 
trupa artystów wileńskich ma odegrać dzisiaj moje Bene 
nati, przerobione na scenę przez Sarneckiego. Zobaczy
my, jak wyglądają na scenie te Harde dusze". Po paru go
dzinach znalazłyśmy się w teatrze. Kiedy do pięknie 
ukwieconej loży weszła Orzeszkowa, publiczność, wy
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pełniająca doszczętnie salę, powstała i zgotowała go
rącą owację. Harde duszę w interpretacji wileńskich arty
stów, którzy potrafili znakomicie wczuć się w typy dra
matu, wypadły świetnie. Grą swą porywała i wzruszała 
występująca w roli Salusi Dulębianka, rozpoczynająca 
naonczas z wielkim powodzeniem swą karierę arty
styczną534.

Wśród licznych gości odwiedzających w tych cza
sach Orzeszkową znalazł się pewien ksiądz, Duńczyk 
N. N., przybyły z Kopenhagi, gdzie otaczał serdecz
ną opieką robotników polskich, przebywających w Da
nii535. Przyjechał do Polski, aby zbierać książki polskie 
dla organizowanej przez siebie dla robotników czytelni. 
Doskonale władał naszym językiem, a zapytany, co obu
dziło w nim zainteresowanie narodem nie posiadającym 
bytu politycznego i niejako wykreślonym ze stosunków 
międzynarodowych, odpowiedział co następuje. Będąc 
dzieckiem, widywał w pewnym czasie matkę swą pła
czącą nad czytaną gazetą. Zapytał, dlaczego płacze, 
i z jej odpowiedzi dowiedział się, że czyta o powstaniu 
Polaków, którzy walczą z Rosją o swoją wolność. Słowa 
te głęboko zapadły we wrażliwą snadź duszę dziecka, 
toteż wyrósłszy na młodzieńca, postanowił poświęcić 
się stanowi duchownemu i nieść pomoc uciśnionym 
Polakom.

Od jesieni umieszczono w naszej szkole moją małą 
siostrzeniczkę, Renię Kruszewską, ową urodzoną w Pu
szczy Białowieskiej Irenę Sylwię, której miałam w War
szawie matkować i być dla niej cząstką rodziny, za którą 
mała, szczególnie na początku swego pobytu w szkole, 
bardzo tęskniła. Gorąca to i bogata natura. Ochraniam
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ją od ujemnych wpływów życia w gromadzie i staram się 
zapał jej skierować w stronę rzeczy podniosłych. Uczy 
się chętnie i dobrze, czasem szwankuje w wytrwało
ści, ale jej to z wiekiem, mam nadzieję, przyjdzie. Jak 
ma wolną godzinkę, przybiega do mnie na pogawędkę 
i głośne czytania, podczas których rysuje.

Rozszerzyłam nieco moją pracę pozaszkolną, przy
stępując do komisji oceny książek, nabywanych do czy
telni Towarzystwa Dobroczynności, pod którego osło
ną naonczas czytelnie jedynie mogły powstawać. Komi
sji przewodniczyła niezrównana pracownica oświatowa 
o wysokiej inteligencji i wykształceniu, historyczka 
Maria GomólińskaS36.

XXI
Po burzliwych, wyczerpujących przeżyciach dwóch lat 
ostatnich postanowiłam zjechać się z siostrami w ja
kiejś ustronnej, cichej wsi, gdzie by można było wypo
cząć i ze sobą serdecznie poobcować. Wybór nasz padł 
na majątek Florianów, położony w powiecie nowo
gródzkim, należący do p. Tadeusza Bochwica, a przez 
jego ojca przed laty, w dobie gorączkowej pracy orga
nicznej, na odludnym pustkowiu założony. Trudno by
ło uwierzyć, że ten wspaniały park, w wyborowe drzewa 
owocowe zaopatrzony sad, powstały na pustkowiu nie 
za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, lecz dzięki że
laznej energii i ukochaniu pracy jednego człowieka, 
dziś wielce szanownego, sędziwego, ale jeszcze dzielnie 
i krzepko trzymającego się starca, któremu przygląda
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łam się z niekłamanym podziwem537. Pobyt we Floria
nowie udał nam się w zupełności. Nieliczne grono sym
patycznych letników, wyjątkowa uprzejmość i gościn
ność gospodarzy wytworzyły miłą, że tak powiem ko
jącą atmosferę, wielce pożądaną po zgiełkliwej, pełnej 
w ostatnich czasach wrzenia Warszawie.

Przy pożegnaniu postanowiłam z siostrami i następ
ne lato spędzić we Florianowie. Dowiedziawszy się
0 istnieniu miłego zakątka w Mińszczyźnie, p. Orze
szkowa wyraziła chęć udania się na letni wypoczy
nek na tę cichą wieś. Przybyli tam też z Symbirska Kru
szewscy538, pp. Szymańscy z Kamieńca Podolskiego, 
pp. Strachoccy z Warszawy, pp. Bułhakowie z Wilna
1 inni. Sporo osób dojeżdżało w odwiedziny, zwabio
nych obecnością Orzeszkowej. Przez pewien czas bawił 
tu p. Kazimierz Zdziechowski, brat profesora Maria
na, p. Eugenia Żmijewska, sąsiadujący z Florianowem 
p. Reytan, potomek znanego w dziejach naszych Reyta- 
na. Wśród letników znajdowała się gromadka młodzie
ży, której przewodził student medycyny z Warszawy, 
p. Sz. Spodziewany przyjazd wielkiej pisarki niepokoił 
go niemało. Bał się skrępowania, liczenia się z każdym 
słowem, nieomal z każdym ruchem. Letni wypoczynek 
przesądzał z góry jako zatruty bliskością wielkości, 
z której pojęciem w młodym umyśle łączyła się pełna 
pychy sztywność i niedostępność. Nie mogę zapo
mnieć, jak po paru miesiącach przebywania w towarzy
stwie Orzeszkowej, a żegnając ją przed swym wyjazdem 
do Warszawy, dziękował jej ze łzami w oczach za jas
ne, niezapomniane chwile, jakie w jej towarzystwie 
spędził. Tyle ciepła serdecznego i ujmującej prostoty
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umiała wnieść w każde środowisko, w którym się zna
lazła.

Te letnie wywczasy we Florianowie zaliczam do naj
milszych chwil mego życia. Czas schodził nam na spa
cerach i wycieczkach, z tych najdalszą odbyliśmy licz
nym towarzystwem do Nieświeża, gdzie pracował brat 
p. Antoniny Walickiej, który ułatwił nam zwiedze
nie pałacu, biblioteki i bajecznie zagospodarowanego 
folwarku Alba, gdzie obory sprawiały wrażenie pałacy
ków. W pałacu raził brak dzieł sztuki, parę tylko pokoi, 
należących do zmarłej przed laty księżnej, urodzonej 
Francuzki, a ozdobionych jej własnoręcznymi, arty
stycznymi haftami, świadczyło o estetycznych zamiło
waniach mieszkańców pałacu”9. We Florianowie po 
obiedzie grono letników z p. Orzeszkową na czele za
siadało dookoła dużego stołu na werandzie, gdzie od
bywało się głośne czytanie. Lektorem bywał zazwyczaj 
przy tzw. stole czytającym nasz szwagier.

Kruszewscy mieli nie lada troskę, gdyż starszy ich 
syn Mieczysław ukończył był właśnie gimnazjum i za
mierzał wstąpić na politechnikę. Sprawa szkolna w za
borze rosyjskim postawiona była w owym czasie na 
ostrzu noża, jakkolwiek z „tamtej” strony dawała się 
wyczuwać pewna chwiejność — nie był to młot, który 
uderza z całą pewnością, że zmiażdży. To pozwalało 
na żywienie nadziei, że pewne ulgi będą wywalczone, 
a w jesieni na pierwszych posiedzeniach Dumy posło
wie nasi mieli w tej sprawie interpelować, ale na razie 
wyższe zakłady naukowe, a także takie ośrodki oświato
we, jak Uniwersytet dla Wszystkich540, Koło Analfabe
tów Dorosłych541, były zamknięte bez żadnego umoty
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wowania i zgadnąć nie można było, jakie nam jeszcze 
gotowano niespodzianki. Wszystko, co nam przyniosły 
czasy „wolnościowe", odbierano w sposób brutalny, bez 
poszanowania cienia prawa. Nie przypuszczałam, aby 
reakcja do takiego stopnia mogła się rozhulać. Wobec 
takiego stanu rzeczy trzeba było obmyśleć, dokąd skie
rować Mieczysława po zdobycie wyższej wiedzy. Po 
dłuższej naradzie postanowiono, że chłopak uda się na 
studia na Politechnikę w Pradze Czeskiej. R Orzesz
kowa, wielce Kruszewskim życzliwa, napisała do Pra
gi do tłumacza swych dzieł, p. Kredby542, polecając mu 
sprawę Mięcia. Kredba odpisał niezwłocznie, podejmu
jąc się z całą gotowością ułatwienia chłopcu dostania 
się na Politechnikę Praską. Od jesieni siostrzeniec mój 
został studentem Politechniki w Pradze, gdzie aż do 
wojny światowej przebywał. Szwagier kończył nieba
wem 25— lecie swej pracy i zamierzał przenieść się do 
Kraju. Siostry też pragnęły zrealizować projekt pożeg
nania Kazania. Byłam nad wyraz szczęśliwa, że uprag
niona chwila rozstania się ze Wschodem naszej rodziny 
zbliża się niechybnie, marzeniem bowiem naszym było 
osiąść całą gromadką w Kraju i tu jeszcze, o ile sił star
czy, dla swoich pracować.

Następne lato spędziłam, siłą rzeczy, częściowo 
w Symbirsku, dokąd musiałam odwieźć swoją siostrze- 
niczkę, a naszej szkoły uczennicę. Przybyły tam też sio
stry z Kazania i szeroko omówiłyśmy projekt opuszcze
nia co najrychlej Wschodu, tego etapu naszego wygna
nia, abyśmy nie potrzebowali urządzać zjazdów rodzin
nych aż w Symbirsku.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



2 36 Pamiętnik z lat 1 8 6 2 —1 9 II

Z Symbirska udałyśmy się ze starszymi siostrami na 
dalszy ciąg wywczasów letnich do Florianowa, gdzie za
stałyśmy liczne grono letników, z Orzeszkową i Rey
montem na czele. Przybył tu z żoną, milutką p. Liii, 
która bawiąc się w literaturę, przełożyła na język pol
ski ciekawą książeczkę zjaponizowanego Anglika Lepe- 
adio Hearna Kokoro, o treści zaczerpniętej z życia Ja
ponii545.

Reymont, jako autor świeżo wyszłych w druku Chło
pów-44, budził naszą zrozumiałą ciekawość. Zajęty do 
obiadu pisaniem, zdaje się, Marzyciela, jednej co prawda 
ze słabszych swych powieści54S, pozostały czas spędza! 
na wycieczkach i obcowaniu z całym towarzystwem. 
Nie miał w sobie nic z wyniosłości głośnego pisarza, na 
pozór skromny, chociaż ta skromność i niejako po
mniejszenie swych zasług literackich nie zawsze wyda
wały się szczere. Pewnego razu ktoś czytający w tym 
czasie Chłopów, wchodząc na werandę, a nie widząc au
tora, siedzącego w cieniu rozrosłego dzikiego wina, za
wołał: „Cóż to za wspaniały obraz, ta śmierć Boryny!” 
Zza zwojów wina dał się słyszeć głos autora: „Czyż to 
naprawdę jest coś warte?” Mnie się wydało, że w głosie 
tym brakło szczerości, a obecna na werandzie Orze
szkowa zażartowała, że wręcz podejrzewa autora wspa
niałego dzieła o udaną skromność, „jakkolwiek—  do
dała —  wiem z własnego doświadczenia, jak często naj
gorętsze pomysły autorskie, ku wielkiemu zmartwieniu 
autora, stygną na papierze”.

Niebawem dowiódł nam Reymont, jak potrafi na 
poczekaniu namalować słowem wspaniały obraz. Był 
pod wrażeniem śmierci Wyspiańskiego i opowiadał 
o pogrzebie poety, którego prochy z iście królewskim
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przepychem składano na Skałce546. Mniej zajmujący był 
Reymont, kiedy wywodził się z jakiegoś szwedzkie
go rycerskiego rodu. O ileż piękniejszą od legendy 
szwedzko—rycerskiej była prawda o synu młynarza, 
późniejszym terminatorze krawieckim, który siłą ta
lentu i górnego natchnienia potrafił wznieść się na 
szczyty literatury, aby tam swe imię po wsze czasy za
pisać.

Bardzo było do twarzy autorowi Chłopów, kiedy na 
prośbę p. Tadeusza Bochwica, aby w towarzystwie Orze
szkowej rzucił pierwsze ziarna na posiew oziminy, 
przewiesił kobiałkę przez ramię i z rozmachem iście 
wieśniaczym siew rozpoczął.

Rozumieć „ducha ludu”, jak mówił Reymont, nau
czył go Adolf Dygasiński547, z którym za młodu dużo 
przebywał, a którego wspominał ze czcią głęboką i żywą 
wdzięcznością, jako swego najdroższego mentora. Za
jęty okultyzmem, sporo czasu w dłuższe już sierpniowe 
wieczory poświęcał na „kręcenie stolika”, wciągając 
i Orzeszkową na te tajemnicze posiedzenia. Wpadał 
w gniew, gdy ktoś z niepoświęconych laików zbyt głoś
nym, lekceważącym zachowaniem płoszył mającego 
przybyć niebawem ducha. Uproszony któregoś popo
łudnia o przeczytanie czegoś z własnych utworów, 
wziął tom Chłopów i czytanie rozpoczął. Trafił niefor
tunnie na stronicę, gdzie znajdował się pewien ustęp 
niezupełnie nadający się do głośnego odczytania. Za 
pierwszym razem zatrzymał się, coś w tekście złago
dził, zrobił to samo, już zniecierpliwiony, za drugim ra
zem, za trzecim — nie wytrzymał, zwichrzył włosy, 
zaklął siarczyście i uciekł z pokoju.
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Tego lata bawili we Florianowie pp. Józef i Lucyna 
Kotarbińscy. R Józef uprzyjemniał nasze posiedzenia 
wieczorne, deklamując pięknym swym głosem urywki 
z najlepszych swych ról.

Na krótki wypoczynek przyjeżdżał z Warszawy 
dr Henryk Nusbaum z córkami Wandą548 i Haliną, któ
re w r. 1942 , za krwawych rządów niemieckiego Gesta
po w tzw. General Gouvernement, w sposób barbarzyń
ski, wraz ze swym szwagrem Holenderskim, zostały za
mordowane.

Przyjeżdżał na czele delegacji z Nieświeża książę or
dynat549. Jakże mizernie prezentował się ten wątły 
blondynek, który sprawiał wrażenie nawet towarzysko 
zupełnie niewyrobionego młodzieńca. W rozmowach, 
prowadzonych na pięknej werandzie, którym ton nie
powszedni nadaje Orzeszkowa, żywo zainteresowana 
najnowszymi prądami umysłowymi, poruszane są prze
de wszystkim sprawy nam najbliższe, dotyczące losów 
Kraju, jego bytu społecznego i panujących w nim sto
sunków. W rozmowach tych i dysputach żywy udział 
brał Reymont, którego talent Orzeszkowa ceniła bar
dzo wysoko. Spotkanie i zharmonizowane obcowa
nie tych dwóch indywidualności pisarskich, wzbogaca
jących każda na swój sposób literaturę, usymbolizował 
niejako przybyły do Florianowa reporter „Kuriera Li
tewskiego”, dokonując zdjęcia fotograficznego tych 
przedstawicieli twórczości literackiej, należących do 
dwóch pokoleń. Na zdjęciu widzimy tę świetną parę, 
zstępującą razem ze stopni pięknej werandy florianow- 
skiej. Po powrocie do Warszawy żyłam przez długi czas 
pod urokiem lata spędzonego we Florianowie, czerpiąc
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z zapasu sił moralnych i fizycznych, nagromadzonych 
na tym miłym letnisku.

Poczynając od r. 1909, nie szukamy już przytułku na 
letni wypoczynek, gdyż wreszcie udało się szwagrowi 
opuścić Symbirsk i objąć zarząd lasów i administrację 
w dobrach p. Henryka Dembińskiego, posła do Du
my z ziemi radomskiej, politykomana mało dbałego 
o sprawy majątkowe. Toteż p. Dembiński cieszył się 
niezmiernie, znajdując w osobie naszego szwagra su
miennego fachowca i zastępcę w zarządzie rozległy
mi lasami i całym majątkiem ziemskim. Pani Dembiń
ska, z domu Tyszkiewiczówna, i jej mąż, oboje ludzie 
bardzo kulturalni, serdecznie powitali przybyłych do 
Przysuchy550 Kruszewskich, nawiązując z nimi miłe 
sąsiedzkie stosunki. Do r. 1915 szwagier pracował na 
tym nowym posterunku, doprowadzając do należy
tego porządku wielce zaniedbane sprawy majątkowe 
p. Dembińskiego. W tym okresie wakacje i święta spę
dzałam w Przysusze.

Podczas mego tam pobytu w r. 1 909 otrzymałam de
peszę z Grodna od p. Zofii Gorzkowskiej, wysłaną 
w imieniu p. Orzeszkowej, która, czując się niezupełnie 
zdrową, prosiła, abym przyjechała ją odwiedzić. Nie
zwłocznie udałam się do Grodna, gdzie zastałam Orze
szkową leżącą, bardzo osłabioną. Zalecany przez leka
rzy, ze względu na ataki sercowe, wielki spokój był ściśle 
przestrzegany. Chora powitała mię serdecznie, prosząc, 
abym przy jej łóżku usiadła i czytała na głos świeżo wy
dane u Makowskiego w Wilnie Gloria victis. Spędziłyśmy 
w ten sposób kilka wieczorów. Ogromnie żałowałam, że 
nie mogłam przez dłuższy czas pozostać przy chorej, ze
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względu na oczekującą mnie w Warszawie pracę. Nie 
przeczuwałam, że już po raz ostatni w tym życiu widzę 
się z tą, tak drogą memu sercu, najbliższą poza rodzi
ną istotą, której miałam tyle do zawdzięczenia za to 
wszystko, co mi ze swej wielkiej duszy udzieliła, da
rząc mię swą serdeczną przyjaźnią. Przy łożu chorej 
czuwali lekarze: [Stefan] Szumkowski, [Aleksander 
von] Talheim551, [Grzegorz] Zamkowski i robili je
szcze nadzieję na polepszenie stanu chorego serca.

Do Warszawy w tym czasie przyjechał prof. Luto
sławski, poprzedzony rozgłosem o jego pracy z mło
dzieżą krakowską nad doskonaleniem charakterów i roz
wojem potęgi woli, toteż sensacją dnia stały się jego od
czyty, których cały szereg wygłosił. Tak licznie w filhar
monii gromadzącej się publiczności, jaką na tych od
czytach spotykałam, nie widywało się nigdy. Ludzie tło
czyli się, chcąc dostać się z kolei do kasy5 52. Czekałam 
też w tłumie z moją koleżanką, wreszcie, zniecierpli
wiona zbyt długim wyczekiwaniem, zwróciłam się do 
koleżanki ze słowami: „Żeby tak można było zobaczyć 
prelegenta, to by nam dopomógł przedostać się na sa
lę". W tej chwili, ku memu zdziwieniu, ujrzałam profe
sora zbliżającego się ku nam. Powitałam go z radością, 
dodając, że pragnęłabym jego pomocy przy zdobyciu 
biletu wejścia na salę. „Więc to pani mnie tu z sali spro
wadziła", zawołał profesor, notujący wszelkie, jego zda
niem na telepatii oparte zjawiska.

Z Grodna, dzięki Zosi Gorzkowskiej i Maryni Ob- 
rębskiej, miałam stałe wiadomości o stanie zdrowia 
Orzeszkowej. To półrocze szkolne przeżyłam w ciągłym 
niepokoju o stan tego gorąco wszystkie bóle ludzkie
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odczuwającego, a dziś biednego, chorego serca. Nie 
mogłam pogodzić się z myślą, że może ono niebawem 
bić przestanie. Na samą myśl o możliwości tej straty 
czułam się osierocona, gdy oto 19 maja 19 10  r. otrzy
małam z Grodna depeszę o zgonie Orzeszkowej5” . 
Wzięłam parodniowy urlop i pośpieszyłam do Grodna, 
do szarego domku „pod kasztanami”. Stał przy ulicy je
szcze wysłanej słomą, która tłumiła męczący chorą tur
kot, dziś z zamkniętymi okiennicami, ocieniony majo
wą zielenią i bogatym kwieciem starych drzew, sprawiał 
wrażenie grobowca. Spoczywało w nim ciało zmożone 
niemocą, okryte kiściami białego bzu. Gdzie przebywał 
Jej duch promienisty! Czy podążył w zaświaty po roz
wiązanie tajemnicy dręczącej zagadki naszego na tym 
globie bytowania? Wysoki katafalk, założony dookoła 
wieńcami, nadesłanymi w ilości przeszło stu z różnych 
stron Kraju i z zagranicy, wraz z setkami depesz kondo
lencyjnych, zajmował znaczną część dużego salonu, za
mienionego na żałobną kaplicę, przed którą od wczes
nego ranka do późnego wieczora w jakimś zbożnym 
skupieniu, w niezmąconej ciszy przesuwał się tłum łu
dzi, pragnących złożyć hołd wielkiej pisarce i obywatel
ce. 2 3 maja, w dniu pogrzebu, w którym wzięło udział 
kilkanaście tysięcy ludzi, Polaków, Rosjan, Żydów, zo
stał wstrzymany ruch miejscowego życia handlowego. 
Pozamykano sklepy i biura. Pochód tych kilkunastu ty
sięcy, dzięki energii i sprężystości komitetu pogrzebo
wego, na czele którego stał ks. Drucki—Lubecki554, od
bywał się w niezmąconym porządku, z duchowień
stwem i doskonałym chórem na czele. W pochodzie 
tym brakowało tylko młodzieży szkolnej, której wła
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dze szkolne nie udzieliły pozwolenia na wzięcie udzia
łu w pogrzebie.

Zmarła, jako wychowanka Zakładu SS. SakramentekSS5 
w Warszawie, gorąco wierząca we wczesnej młodości, 
w okresie Sturm und Drang” 6 zachwiana w swych wie
rzeniach religijnych, powróciła z czasem do głębokiej 
wiary. Dała temu wyraz, umieszczając na grobowcu 
zmarłego przed laty męża słowa wyjęte z Psalmu 7—go 
w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego:

W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny 
Nadzieję kładę. Ty racz o mnie radzić557.

Podniósł to w swym pięknym, pełnym zapału prze
mówieniu, wygłoszonym podczas uroczystego nabo
żeństwa żałobnego, przyjaciel i głęboki znawca duszy 
Orzeszkowej, ks. Stanisław Miłkowski5 58.

Po pogrzebie grono osób bliższych Zmarłej, a w ich 
liczbie Maria Obrębska, Maria Życka559, Zofia Gorz- 
kowska, Skirmunttówna560, Jadwiga Holenderska, dr Nus
baum, postanowiło stworzyć Towarzystwo imienia 
Orzeszkowej, w celu krzewienia i pielęgnowania Jej ide
ałów, przechowywania pamiątek, i spotykać się w Gro
dnie w każdą rocznicę Jej zgonu.

Niebawem z osób przyjezdnych pozostaję sama 
w opustoszałym domu. Przed wyjazdem do Warszawy 
pragnę spędzić parę godzin samotnych w gabinecie 
Orzeszkowej, gdzie przeżyłam najlepsze, niezapomnia
ne chwile mego życia na wspólnym z Nią czytaniu, roz
mowach, słuchaniu odczytywanych w rękopisach przez 
autorkę utworów. Dobrze mi jest u Niej, tam, na zwyk
łym miejscu, zda mi się, że dusza Jej jeszcze nie opuści-
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la tego drogiego zakątka. Rada bym z tym jasnym Du
chem obcować. Z niepokojącym pytaniem w sercu: 
„Gdzie obecnie przebywa?”, wywołuję w pamięci naj
droższe wspomnienia i ukochaną postać, a także odczy
tuję parę „pamiątek”, jakich udzieliła mi poczciwa Ma
rynia Obrębska, a na które składały się: list pisany 
w jęz[yku] francuskim do redaktora jakiegoś pisma 
włoskiego, proszącego Orzeszkową o pozwolenie prze
kładu na język włoski nowel...561 iSetnacąść, list do Cze
chów562, artykulik o książce Zygmunta Balickiego pt. 
Egoizm narodowy563 oraz notatnik, w którym Orzeszkowa 
notowała uderzające ją myśli z dzieł czytanych, a także 
własne aforyzmy564. W „pamiątkach” tych postać Orze
szkowej uwydatnia się w całej swej duchowej wielkości. 
Przypominam początek nawiązanej z Nią przed la
ty znajomości... Ileż skarbów swego ducha udzielała 
Orzeszkowa, które jak ciepłe i jasne promienie rozcho
dziły się z Jej domu nad Niemnem po całym Kraju.

Opuszczam ten pokój z uczuciem ukojenia i pewno
ści, że świetlisty Jej Duch podąża w zaświaty na jasnych 
skrzydłach Dobroci i Miłości. Pożegnałam nieutulone 
w żalu Marynię Obrębską i Zosię Gorzkowską i udałam 
się w drogę powrotną do Warszawy. W Warszawie z ser
cem pełnym smutku zabrałam się do pracy, tej najlep
szej pocieszycielki w ciężkich chwilach życia. Myślą 
wciąż jeszcze przebywałam w Grodnie, gdzie pozostała 
wielce mi przyjazna b[yła] sekretarka Orzeszkowej, 
Zosia Gorzkowską. Po porozumieniu z p. Walicką wy
słałam list do niej, proponując objęcie wakującej posady 
sekretarki w naszej szkole. Chętnie przystała na uczy
nioną jej propozycję i jako umiejętna i sumienna pra
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cownica, pogodna, pełna prostoty, zżyła się niebawem 
z nowym otoczeniem, darzona zarówno przez przeło
żoną i personel nauczycielski, jak i przez uczennice 
szacunkiem i życzliwością.

Mijał rok żałoby. Zbliżający się czas wakacyjny po
stanowiłam poświęcić na odświeżenie umysłu i wyjrze
nie na szerszy świat, wybierając za granicą jakąś najbar
dziej godną zwiedzenia i nadającą się do pobytu w niej 
miejscowość. Nie nęciły mnie wywczasy nad lazuro
wym morzem, gdyż nie chodziło mi o wypoczynek fi
zyczny, pragnęłam mieć z tej podróży korzyści moralne 
i umysłowe, spotkać się z ludźmi o wysokiej kulturze, 
poznać zorganizowane przez nich życie i panujące 
w nim stosunki. Po głębszym namyśle, a poniekąd pod 
wpływem interesującej mnie naonczas twórczości pisa
rzy skandynawskich: Ibsena, Bjórnsona565, Selmy La- 
gerlóf566 i innych, wybór mój padł na Półwysep Skandy
nawski. Odświeżyłam posiadane o tych krajach wiado
mości historyczne, zaznajomiłam się z paru ciekawych 
książek z ich stanem obecnym, nabyłam francuskie wy
danie nieśmiertelnego Baedeckera i ułożyłam marszrutę 
projektowanej podróży, delektując się niejako jej przed
smakiem.

Po ukończeniu roku szkolnego, 25 czerwca 19 11 r., 
wyruszyłam w drogę via Berlin, wyspa Rugia, w celu 

wszystkim
stępnie Danii567, aby przez Drezno, gdzie tego lata mia
ła się odbyć powszechna wystawa higieniczna, i kocha
ny Kraków powrócić do Warszawy.

Szwecji, Norwegii, na-
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3. Dedykacja na zdjęciu Elizy Orzeszkowej dla autorki Pamięt
nika: Mojej serdecznie kochanej Jadzi Ostromęckiej. Błogosławiona niech 
będzie zacna dusza twoja, piękna praca, droga rodzina i ta chwila, w której 
zęszfy się drogi nasze. El. Orzeszkowa
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4* Kościół parafialny w Tomsku pw. NMP

5. Kościół w Kazaniu, ok. 1905 r.
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1 Miłość domu rodzinnego przeniesie Ostromęcka w całe swe ży
cie —  także w pracy pedagogicznej będzie się odwoływała do miło
ści do dziecka, która, według jej słów, jest podstawą „miłych domów, 
gdzie tak dobrze jest dzieciom, gdzie tak łatwo jest być dobrym, 
gdyż się jest tak bardzo kochanym i tak zespolonym z piękną swoj
ską przyrodą”. (Brulion pogadanki o wychowaniu dziecka, Archi
wum E. Orzeszkowej, IBL, rkps 425 k. 99).
2 Kazimiera Józefata Ostromęcka urodziła się 3 czerwca IS 6 5 
w Tomsku.
3 Pole tarczy j est kolom żółtego, w nim umieszczona czarna głowa 
żubra, przebita z góry do dołu i na ukos mieczem; nad koroną 
hełmu wznosi się do uderzenia ręka w zbroi trzymająca miecz — 
znana jest również odmiana, w której miecz jest jakby położony na 
głowie żubra.
4 Witalis urodził się ok. 1827, syn Wiktora.
5 Miasteczko w gub. mińskiej.
6 Jerzy Samuel Bandtkie (1768—1835), historyk, bibliograf i ję
zykoznawca, kierownik Biblioteki Jagiellońskiej. Autor m.in. prac:
Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego ( 1 8 1 0 ), Historia drukarń 
krakowskich (I 8 l5 ) , Historia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1821), 
Historia drukarń w Królestwie Polskim i W. Księstwie Litewskim ( 1826 ).
7 Kalikst Orzeszko ( l8 2 I —l8 9 I ), przewodniczący Komitetu Pe
tersburskiego ds. Uwłaszczenia Włościan, szambelan dworu Alek
sandra II; jeszcze przed lub w czasie powstania, wraz z żoną i dwoj
giem dzieci, wyjechał do Włoch; zmarł w Mediolanie.
8 Czyli pełnomocnika, zarządcy.
9 Franciszek Ostromęcki, ur. ok. 183 5, z jednodworców pow. ko- 
bryńskiego, był w oddziale Rogińskiego w pow. pińskim, został are
sztowany w lutym 1863 i skazany na ciężkie roboty na Syberii — 
wskutek starań siostry wyrok zmieniono na osiedlenie w gub. jeni- 
sejskiej; mieszkał w Minusińsku, następnie w Wiatce; po powrocie 
z zesłania osiadł początkowo na Wołyniu, w dobrach ks. Sangu
szki, od 1874 w Warszawie. (Por. W. Śliwowska, Syberia w cyciu  i pa
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mięci Gieysztorów —  ąsłańców postycąiiowydi, Warszawa 2000, s, 285— 
—286 ). Informacje o zesłańcach z Kartoteki w IH PAN.
10 Ludwik Łopaciński, ur. ok. l8 09 , walczył w powstaniu listopa
dowym, następnie emigrant we Francji. Brak informacji na temat 
jego udziału w rewolucji węgierskiej; w 1849 przybył do Krakowa, 
skąd wydano go w ręce władz rosyjskich. W 1850 w stopniu szere
gowca wcielony do Korpusu Syberyjskiego; w 1856 awansował na 
podoficera, uzyskał dymisję i zgodę na powrót do kraju; w 1857 
wrócił do gub. kowieńskiej. (Por. W. Sliwowska, Zesłańcy polscy w Im
perium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik hiograficytiy, 
Warszawa 1998 , s. 347).
11 W pow. rosieńskim gub. kowieńskiej; wg Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego, t. 2, Warszawa I 8 8 l , Giedyminajcie w 1862  na
leżały do hr. Teodora Platera.
12 Mikszewicz został zatrudniony na Uniwersytecie Kazańskim 
w 1857 , w latach 1863—1873 był dziekanem Wydziału Prawa; 
obok pracy naukowej zajmował się działalnością społeczną na 
wielu polach, m.in. zorganizował oddział Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami. Zmarł w Kazaniu wskutek ciężkiej choroby. 
( I. I. Szarifżanow, Pol’skieprofessora iprepodawatieliw Impieratorskom ka- 
yanskom uniwiersitietie, Kazań 2002, s. 12).
15 W Mitawie, w Kurlandii, istniało założone w 1775 przez P. Bi- 
rona znakomite gimnazjum z gabinetem fizycznym i przyrodni
czym oraz liczną biblioteką, ale Kazimiera zapewne kształciła się 
w jednej z wielu żeńskich szkół prywatnych.
14 W gub. kowieńskiej; część majątku Kielmy leżała w pow. szawel- 
skim.
15 Julian vel Juliusz Grużewski ( 1808—1 865 ), pochodził z prote
stanckiej rodziny ziemiańskiej z Kielm w gub. kowieńskiej; w po
wstaniu listopadowym dowódca oddziału, następnie oficer w kor
pusie A. Giełguda, później na emigracji we Francji, od 183 3 
w Szwajcarii, gdzie wraz z Czapkiem prowadził firmę zegarmi
strzowską w Genewie. W  1863 był agentem Rządu Narodowego, 
następnie członkiem Komitetu Szwajcarsko-Polskiego, zajmu
jącego się pomocą dla wychodźców polskich. Zmarł w Paryżu. Por. 
PSB, t. 9 ( biogram pióra H. Więckowskiej).
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16 Repetier—  zegarek kieszonkowy, wyposażony w ręcznie nakręca
ny mechanizm wydzwaniający godziny i kwadranse.
17 Jan Gruiewski, prawdopodobnie również wyznania protestan
ckiego (kalwińskiego).
18 T. Tripplin, Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w i8 j6  r, 
Wilno 1858 .
19 Zakoziel v. Zakoziele, ok. 50 km od Kobrynia, z sześcioma fol
warkami i kaplicą.
20 Nowela Om' ( I 907 ) otwiera cykl 5 opowiadań pod wspólnym 
tytułem Gloria victis (kolejne to: Oficer, Hekuba, Bóg wie kto i Gloria vic
tis, wydane razem w Wilnie w 1910; niekiedy do cyklu włącza się 
opublikowane w 1904 opowiadanie Dziwna historia), poświęcony 
powstaniu styczniowemu. W liście do M. Dubieckiego z 6 lutego 
1907  Orzeszkowa pisała: „O tych to ludziach, niegdyś dobrze 
znanych i rzeczach widzianych, słyszanych, przeżytych, odczu
tych, na dnie serca wiecznie żywych, zamierzałam napisać szereg 
opowiadań, ponieważ dziś już opowiadać o nich wolno”. (Cyt. za: 
Traugutt. Dokumenty —  Listy —  Wspomnienia— Wypisy, Londyn 1970, 
S .75).
21 „Wstąpiła do partii cała liczna młodzież obywatelska (powiatu 
kobryńskiego) i przyprowadziła ze sobą swoje dwory: oficjalistów, 
służących rozmaitych, nade wszystko leśników. Sporo też było 
szlachty zagrodowej, z nielicznych zresztą w Kobryńskiem okolic 
[szlacheckich]. (...[) Na Litwie powszechnie powstanie było szla
checkim. Jedna to z przyczyn, dla których nieszczęśliwie się skoń
czyło, ale —  temu winne wieki, nie ludzie ówcześni". (Orzeszkowa 
do Dubieckiego, list z 4 marca 1907, cyt. za: tamże, s. 76—77 )'
22 Chodzi zapewne o Jana Zuka, właściciela Popiny (?), członka 
komitetu ds. włościańskich, żonatego ze Stefanią. Inny Jan Zuk, 
ur. ok. 1844 . syn Józefa, szlachcic gub. grodzieńskiej, uczeń gim
nazjum w Grodnie; za „zamiar przyłączenia się do oddziału i prze
chowywanie wierszy o charakterze podburzającym" wcielony do 
wojska jako szeregowiec i wysłany do syberyjskich batalionów li
niowych; z powodu niezdolności do służby wojskowej zwolniony 
i przeniesiony do Omska, pracował jako kancelista w tamtejszej 
Izbie Obrachunkowej.
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23 Piotr Orzeszko (ok. 182 3—1874), syn Feliksa, właściciel Lud
win owa, aresztowany w 186 3 i oskarżony o utrzymywanie kontak
tów z buntownikami i dostarczenie koni dowódcy oddziału, Trau
guttowi —  czego nie dowiedziono; został zesłany na zamieszkanie 
w gub. permskiej pod dozorem policji; przebywał w mieście Osa, 
gdzie, jak donosił raport policyjny, „prowadzi życie skromne i żad
nych szkodliwych idei nie ujawnia”; z zesłania przyjechał do War
szawy i tam zmarł. Orzeszkowa rozwiodła się z mężem na po
czątku lat 70 .
24 Florenty Dionizy Orzeszko ( 1832—1905 ), syn Feliksa, ur. 
w majątku Owzicze na Grodzieńszczyźnie, ze szlachty, absolwent 
Uniwersytetu Petersburskiego, praktykował jako lekarz w pow. ko- 
bryńskim; w IS 6 3 był lekarzem w oddziałach powstańczych; ze
słany do gub. tomskiej, dokąd przyjechał z żoną, Heleną z Milkie- 
wiczów, z którą miał dwóch synów, Władysława ( jego chrzestną 
matką była Kazimiera Ostromęcka) i Bronisława, lekarzy, i trzy 
zmarłe w niemowlęctwie córki; Stefanię, zm. 1867, Marię, zm. 
I 867, i Zofię, zm. I 87O. Po śmierci Heleny w I 87O ożenił się 
z Łucją Pocołojewską, z którą miał czworo dzieci: Dominika, Win
centego, później znanego wTomsku architekta, Antoninę i Felik
sa, który zmarł w niemowlęctwie w 1 8 7 З. Orzeszkowie pozostali 
w Tomsku; Florenty pracował jako lekarz w szpitalu więziennym, 
w latach 1 871 i I 892 brał udział w walce z epidemią cholery; był 
powszechnie ceniony i łubiany za pełną poświęcenia i dobroci po
stawę. Dom Orzeszków stanowił ognisko, w którym ośrodkowało 
się kulturalne życie Polaków w Tomsku; tam, przez jakiś czas, ist
niała biblioteka polska, członkowie rodziny działali w towarzy
stwie dobroczynności przy kościele. (Por. P. Szarejko, Słownik leka
rzy polskich XIX wieku, t. 4, s. 290—292; Katolir^ęskij nekropol goroda 
Tomska ( 1 8 4 1  — 1 9 1 9 ), Tomsk 2001, s. 22 -23 ).
25 Kalikst Andrzejkowicz, ur. ok. 183 I , syn Izydora, ziemianin 
z pow. kobryńskiego gub. grodzieńskiej; za przyjęcie u siebie po
wstańców i werbowanie ludzi do oddziału zesłany do gub. tom
skiej; mieszkał wTomsku, występował do władz o zgodę na zatrud
nienie go jako pisarza w akcyzie; w 1870  wyjechał do Warszawy, 
następnie, ok. 187 5 , w strony rodzinne.
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26 Feliks Jagmin, zwany Scypionem, szlachcic z pow. kobryńskie- 
go, dymisjonowany oficer armii rosyjskiej; w powstaniu służył 
w partii Traugutta, ranny w potyczce pod Horkami, zesłany doży
wotnio na ciężkie roboty w kopalniach.
2/ Antoni Rusiecki, syn Platona, skazany w 1864 w Wilnie na 
osiedlenie na Syberii; początkowo w gub. jenisejskiej, następnie 
w Troicku, gub. orenburskiej, wreszcie w Tomsku. Popełnił samo
bójstwo strzałem z rewolweru.
28 Gustaw Radowicki, ur. ok. 18 37. właściciel dóbr Dziatkowicze 
w pow. kobryńskim gub. grodzieńskiej; za „pobyt w oddziale 
i udział w działaniach przeciwko wojskom rosyjskim” pozbawiony 
praw i zesłany na osiedlenie do mniej odległych miejsc Syberii, ma
jątek skonfiskowano; przebywał w gub. jenisejskiej, w okr. mi- 
nusińskim; ok. I 87I wyjechał do Warszawy. Według: Z. Kolumna 
[A. Nowolecki], Pamiątka dla rodzin polskich, cz. 1—2, Kraków 1868 ; 
pięciu Radowickich poległo lub zostało straconych w czasie po
wstania styczniowego: Piotr, Adam, Apolinary, Adolf i Zdzisław.
29 Nieścisłe; Związek Demokratyczny został założony w Warsza
wie w 1847) kiedy Hofmeister był już na zesłaniu; zapewne chodzi
0 emigracyjne Towarzystwo Demokratyczne Polskie, z którym 
związany był Komitet Poznański, kierujący w latach 1839—1846 
pod wodzą K. Libelta spiskiem rewolucyjnym —  Hofmeister był 
tej organizacji emisariuszem na Litwę.
50 Biogram w PSB, t. 9 (Tadeusz Dubiecki); W. Sliwowska, Zesłań
cy..., s. 208—209; tejże, Syberia..., s. 202—20 3.
31 Antoni Bogurski, ur. ok. IS4 3, syn Marii fzob. przyp. 34)
1 Aleksandra, szlachcic z pow. kobryńskiego gub. grodzieńskiej; za 
pobyt w oddziale zesłany na 10  lat ciężkich robót w twierdzach, 
z utratą praw i konfiskatą majątku; w I 8 7 1 , na prośbę siostry, uzy
skał zgodę na wyjazd do gub. kostromskiej, mieszkał w Soligaliczu, 
gdzie zmarł w IS 7 3 (prawdopodobnie pod wpływem rozstroju 
nerwowego rzucił się do rzeki).
32 Właściwie do gub. tomskiej; w 1865 Julian Matusewicz prze
bywał w Bijsku, w tejże guberni.
33 M. Dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania sty
czniowego t 86g —i 86y , Kijów I 9 1 2 , s. 62.
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34 Maria Bogurska, ur. ok. 1825, córka Jana, właścicielka dóbr 
w pow, kobryńskim gub. grodzieńskiej, matka Adolfa i Antoniego 
(zob. przyp. 31); w I 864 zesłana przez sąd połowy, jako podejrza
na o przygotowywanie powstańcom sucharów, na zamieszkanie 
w jednym z odległych powiatów gub. kostromskiej (majątek skon
fiskowano); na zesłanie do Makariewa w tejże guberni wyjechała 
z 14—letnią córką Teofilą; w 1867 została przeniesiona do gub. 
permskiej; w drodze, w Niżnym Nowogrodzie, wydała córkę za Fe
liksa Wojtkiewicza, tamtejszego kupca. Druga córka, Anna, poślu
biła w 1864 w Grodnie skazanego na zesłanie do gub. permskiej le
karza Michalskiego.
35 Sabina Ostromęcka, ur. ok. I 807 , szlachcianka z pow. prużań- 
skiego gub. grodzieńskiej, wdowa po dymisjonowanym urzędniku; 
zesłana za „współudział w buncie" (wielokrotne wyjazdy do od
działów powstańczych, zaopatrywanie powstańców w żywność 
i odziez, „posiadanie rewolucyjnego hymnu”), z utratą praw, na 
osiedlenie na Syberii Wschodniej, przebywała w Irkucku; w I 87I 
wyjechała do Królestwa Polskiego.
3t> Być może chodzi o żonę Edwarda Onichimowskiego, właścicie
la ziemskiego z Grodzieńszczyzny, który za udział w powstaniu 
został zesłany do gub. permskiej, w 1866 przebywał w Kurganie 
w tejże guberni; rodzina pozostała w kraju.
37 O kobietach zaangażowanych w powstanie pisze M. Bruchnal- 
ska, Ciche bohaterki, Miejsce Piastowe 19 3 3 —  niestety nie wymie
nia tych zapamiętanych przez Ostromęcką.
38 Anonimowo wydana praca B. Limanowskiego, Historia mchu na
rodowego od 1 8 6 1  do 1 8 6 4 , t. 1—2, Lwów ISS2; tegoż, Historia powsta
nia narodu polskiego 186g  i 1 86 4  г., Lwów 1894- O początkach ruchu 
na Litwie w t, I, s. 101—10 3.
35 Orzeszko przebywał co najmniej piętnaście miesięcy w więzie
niu w Kobryniu (przynajmniej do listopada 1864), mogli się tam 
spotkać z Ostromęckim we wrześniu lub październiku 1863; ra
czej nie spotkali się w Grodnie (informacja I. Wiśniewskiej).
40 Orzeczenie tymczasowego audytoriatu polowego przy sztabie 
wojsk wileńskiego okręgu wojskowego z I kwietnia 1864 w spra
wie przeciw Witalisowi Ostromęckiemu stanowiło: za częste kon
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takty z buntownikami (czytaj: powstańcami), przyjmowanie ich 
w myzach (folwarkach) Zakoziel i Bielin, odwiedzanie ich w lesie 
oraz dostarczanie żywności, podwód i koni, Ostromęcki został po
zbawiony praw stanu i skazany na zamieszkanie (jedna z kategorii 
zesłania) w guberni tomskiej, z konfiskatą majątku. Śledztwo 
w sprawie trwało dwa miesiące; Ostromęcki został aresztowany 
13 sierpnia I 863 na podstawie donosu chłopa Dmitruka, byłego 
żołnierza, i osadzony w więzieniu w Kobryniu, zaś 9 października 
został oddany pod sąd, który odbył się 12 listopada w Grodnie. 
Oskarżony przyjął stanowczą, dającą się podtrzymać linię obrony 
i do niczego się nie przyznał, oświadczając, że powstańcy niespo
dziewanie przyjeżdżali do Zakoziela i siłą zabierali żywność i furaż 
—  wyrok zapadł jedynie na podstawie zeznań świadków, prawo
sławnych chłopów z pobliskiej wsi, którzy bądź wykonywali pole
cenia zarządcy, bądź wiedzieli o nich (w miejsce dowodów często 
pojawia się sformułowanie: „jak wszystkim było wiadomo ’!). Wy
raźnie widać konflikt między „dworem" i „wsią”, być może także 
religijny —  świadkowie mogli z łatwością potwierdzić linię obrony 
Ostromęckiego, nie wskazując jego związków z powstaniem, tak 
jak postąpili chłopi z innej wsi, solidarnie broniąc tamtejszego 
„dworu”. Władze sądowe jednak uznały jednomyślnie wagę tak 
niepewnych dowodów i Ostromęcki został 10 maja 1864 , na pod
stawie konfirmacji Murawiowa z 13 kwietnia tego miesiąca, zesła
ny na Syberię. W podaniu z 5 maja I 864 jeszcze zwraca się do gu
bernatora o zwłokę w wysłaniu, aby rodzina zdążyła przybyć do 
Grodna z pow. kobryńskiego, oraz o wyznaczenie jako miejsca ze
słania „możliwie najbliższego miejsca na Syberii Zachodniej". 
(Akta sprawy w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym 
w Wilnie, zespół 1248, inwentarz I, wolumen 327. oraz w Naro
dowym Archiwum Republiki Białorusi w Grodnie, zespół I, in
wentarz 34, wolumen 1150).
41 Aleksander Despot Zenowicz (1828 lub 1829—1895 lub 
1897 ). z pow. trockiego na Wileńszczyźnie, absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego, wstąpił do służby rządowej 
i od I 85I przebywał na Syberii (wgJ.Talko—Hryncewicz, A. Despo
ta—Zenowicz, Lwów 19 13: wysłany tam za nieprawomyślność),
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w 1862 mianowany gubernatorem tobolskim: „Na tym trudnym 
stanowisku wykazał dobitne zalety swego szlachetnego charakteru 
i zdolności administracyjne” (Wielka encyklopedia powszechna ilustro
wana, t. 15, Warszawa 1895, s. 436—43 7): po kilku latach podał się 
do dymisji i osiadł w Petersburgu, gdzie został członkiem rady 
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; zmarł na Krymie, dokąd 
udał się dla poratowania zdrowia. W  wielu pamiętnikach z zesłania 
znajdują potwierdzenie nieco egzaltowane słowa Talko—Hrynce- 
wicza o dobroczynnej roli, jaką odegrał Zenowicz w Tobolsku: 
„Wszyscy wygnańcy, po przybyciu do tego miasta, odczuwali opie
kuńcze, jak gdyby anielskie starania, usiłujące ulżyć ich cierpie
niom, złagodzić ciężką ich dolę”. (Tamże, s. 3: por. też A. Kijas, Po- 
lacy w Rosji od XVII do up i j  roku, Warszawa—Poznań 2000, s. 69—70). 
42 „Znajduję nareszcie na parostatku rodzinę pp. Ostromęckich. 
(...) Znali oni brata mego Cypriana, który po ukończeniu uni
wersytetu moskiewskiego poszedł do powstania w Kobrzyńskim 
[sic!] powiecie i był w partii Trauguta [s ic !]. Pp. Ostromęccy za
prosili mnie do swej kajuty; byli to bardzo zacni ludzie, przytem 
rozumni, praktyczni, dziatki mieli miluchne, grzeczne, toteż lepiej 
mi było w ich towarzystwie. (...) P. Ostromęcka, nieporównana żo
na i matka, oddana swej rodzinie, ciągle dziećmi była zajęta; to był 
jej światek, całe to miłe kółko rodzinne; nie znała ona i nie szukała 
innych przyjemności, towarzyskie stosunki były tylko obowiązko
wo utrzymywane. (...) Mimo starannego wychowania, jakie posia
dał, mimo najszczerszych chęci i zamiłowania do pracy, nie mógł 
p. Ostromęcki znaleźć w Tomsku żadnego zajęcia dla siebie; żona 
więc posiadając doskonale francuski i niemiecki język i z własnej 
woli z mężem jadąca, nauczyła się rosyjskiego i wystarała się o lek
cje w gimnazjum, co dało sposób do wzorowego utrzymania się 
i dania dzieciom odpowiedniego wychowania. Po smutnej śmierci 
żony, która umarła na raka w' piersi, p. Ostromęcki przeniósł się 
z osieroconymi córkami do Kazania”. (E. Tabeńska, Z doli i niewoli. 
Wspomnienia wygnanki, Kraków 1897, s. 91—9 2). Tabeńska ukończy
ła pensję w Wilnie i pracowała jako nauczycielka w okolicach Lidy. 
Aresztowana za pomoc dla powstańców (m.in. dostarczanie od
działom żywności), została skazana na zamieszkanie w gub. tom-
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skiej. Na zesłaniu pracowała jako nauczycielka w domach polskich 
i rosyjskich w Tomsku, gub. jenisejskiej i tobolskiej. W  IS 76 wró
ciła na Litwę, następnie mieszkała w Kazaniu u siostry Antoniny 
(także zesłanej po I 863), wreszcie w Warszawie. Fragment wspo
mnień z Tomska zamieszczono w książce A. Brus, E. Kaczyńskiej 
i W. Sliwowskiej, Zesłanie i katorga na Syberii w dyiejacb Polaków 1 8 1  y— 
— igi r f .  Warszawa 1992, s. 329—3 3 2.
44 Ostromęccy przyjechali do Tomska 17 sierpnia 1865; zamie
szkali w domu Mendelejewów, krewnych rosyjskiego uczonego, 
chemika Dymitra Mendelejewa. „Przybywający w tym czasie do 
Tomska zesłańcy znajdują tu sporą kolonię złożoną z urzędników 
Polaków bądź z dawnych zesłańców, którzy pomimo uzyskania 
praw do powrotu do kraju pozostali na Syberii (...). Pracowali oni 
w przedsiębiorstwach handlowych lub rzemieślniczych. Przybywa
jącym wygnańcom początkowo bieda mocno dawała się we znaki. 
Każdy szukał jakiegokolwiek zajęcia. Osoby znające języki i posia
dające muzykę zaczęły zajmować się dawaniem lekcji, rzemieślnicy 
zaczęli się trudnić swoimi rzemiosłami, inni nie mogący znaleźć 
odpowiedniego zajęcia musieli brać się do handlu wódką (...). 
W  wynajdywaniu zajęć spieszył chętnie z pomocą ks. proboszcz 
Engelhard oraz dawniej zamieszkali Polacy. (...) Wśród wygnań
ców w Tomsku znalazły się zastępy księży i lekarzy oraz szere
gi osób o wysokiej kulturze". Kolonia polska w czasie przybycia 
Ostromęckich liczyła ok. tysiąca osób. (A. Maciesza, Dyieje kolonii 
polskiej w Tomsku, Poznań [1934]. s. 10—I I ) .
44 Prawie 21 tys. w 1863 .
45 W  skali Reaumura, równej (poza punktem wrzenia wody, usta
lonym na 80°) skali Celsjusza.
46 Mikołaj I ( I 796—1 8 5 5 ), cesarz rosyjski od 1825.
47 Mołokanie —  sekta założona w końcu XVIII w. w gub. tambow- 
skiej przez Siemiona Uklenina, zyskała następnie dużą popular
ność wśród chłopów całej Rosji. Mołokanie odrzucali Cerkiew, 
hierarchię prawosławną i niektóre dogmaty religii prawosławnej. 
Kirzacy —  brak informacji o tej sekcie, być może związana była 
z miastem Kirżacz w gub. włodzimierskiej. (Por. I. K. Smolicz, Isto- 
rijantsskoj cerkwi i y o o —19  ty,  cz. 2, Moskwa 1997).
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48 Chyba identyczny z Franciszkiem Terleckim, ur. ok. I8 l4 , 
z Mińszczyzny, zesłanym w 1 8 3 9 za udział w Stowarzyszeniu Lu
du Polskiego, który po zwolnieniu pozostał w Tomsku „z powodu 
rozstroju psychicznego”. (Biogram w: W. Sliwowska, Zesłańcy..., 
s. 627 .)
49 Wielcy książęta przyjechali do Tomska w 1873- Aleksander II 
( l 8 l 8—l 88 l ) ,  cesarz rosyjski od 1855; wielki ks. Władymir 
(1847—1909 ), wielki ks. Aleksiej ( I 85O—po 1890).
50 Aleksander I ('1777—1825). cesarz rosyjski od l 80I.
51 Autorka nie wspomina o fali zesłańców z 1 8 3 8, kiedy za udział 
w pracach Stowarzyszenia Ludu Polskiego Szymona Konarskie
go poszły na Syberię setki wygnańców, przede wszystkim z ziem 
zabranych.
52 Teresa i Tomasz Bułhakowie już po raz drugi znaleźli się na ze
słaniu; w I 839 Tomasz ( l8 0 I —1895 ) został skazany na osiedle
nie na Syberii za działalność w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, 
towarzyszyła mu poślubiona w więzieniu żona (zm. w 1 8 9 1); obo- 
je powrócili ok. I 858 . W  1 8 6 З Tomasz został aresztowany za 
działalność w komitecie opieki nad rannymi i więzionymi po
wstańcami i zesłany początkowo do Narymu, a następnie do Tom
ska; w I 869 uzyskał zgodę na przeniesienie do gub. kazańskiej, 
skąd w I 871  wyjechał wraz z żoną do Warszawy, aby po kilku la
tach wrócić w strony rodzinne, w Nowogródzkie. „Powtórnie ze
słani do Tomska Bułhakowie tworzą znowu ognisko wszystkiego, 
co było wzniosłe, myślące i szlachetne. Pani Bułhakowa, według 
słów wygnańców, nie mając zasobów materialnych, skarbami ducha 
dzieli się ze współwygnańcami, grupuje około siebie grono kobiet 
wygnanek, dla utęsknionych, cierpiącychprawdziwąjestucieczką”. 
( A. Maciesza, Dnieje..., s. 10; por. też: W. Sliwowska, Zesłańcy..., 
s. 87; tejże, Syberia..., s. I 54)-
53 Stanisław Antoni Prószyński, z Mińska, z podupadłej szlachty, 
która straciła majątek w powstaniach narodowych, przed powsta
niem utrzymywał się z lekcji, prowadził fabryczkę laku, później za
kład fotograficzny; więziony w 185 5; zesłany w 186 3 do Tomska 
(rok później przyjechała żona, Pelagia z Kułaków, wraz z dziećmi); 
na zesłaniu również był aresztowany i spędził kilka miesięcy w wię
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zieniu za udział w tajnych zebraniach; Prószyńscy wrócili do War
szawy w 1 8 7 З. Sz. Lewicki w książce Konrad Prószyński (Kazimiery 
Promyk) , Warszawa 1996, s. 23 wymienia jeszcze jednego syna Pró
szyńskich, Seweryna, który miał umrzeć w Tomsku, ale informacja 
ta nie znajduje potwierdzenia.
54 Ludwik Pieńkowski, ur. ok. IS 3 5, syn Dominika, szlachcic 
z pow. bielskiego gub. grodzieńskiej, sekretarz kolegialny, został 
zesłany do gub. tomskiej pod ścisły dozór policji za „całkowitą nie- 
prawomyślność pod względem politycznym" (majątek skonfisko
wano); w Tomsku Wiktoria otworzyła magazyn mód;w 1869 obo
je wyjechali do Warszawy; w l8 8 l  w stronach rodzinnych.
55 Malwina i Hieronim Ogonowscy, którzy —  wg jedynej posia
danej informacji —  jesienią 1865 przejeżdżali przez Tobolsk 
w drodze na wygnanie. Malwina, pseud. Wilejka (1834—1893), 
dobrowolnie towarzyszyła mężowi na Syberii; po zwolnieniu z ze
słania oboje osiedli we Włoszech, gdzie H ieronim zmarł. (Por. też 
przyp. 55).
56 Ignacy Witkiewicz, właściciel Poszawsza w pow. szawelskim 
gub. kowieńskiej, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego; rozjemca 
do spraw włościańskich (mirówojpos’riednikj, razem z córką Barbarą 
( I 844—193 2 ) i synem Janem ( I 846—1920 ) skazani na zesłanie 
do gub. tomskiej za „kontakty z buntownikami”, majątek uległ 
konfiskacie. Na zesłanie pojechała liczna rodzina Witkiewiczów: 
żona Ignacego, Elwira, zmarła w 1895, i jeszcze troje dzieci: Ma
ria ( I 85O—1940), Eugenia (1856—194^) i Stanisław (1851— 
—1 9 1 5 ), późniejszy malarz, krytyk i pisarz, pozostali: najstarsza 
córka, Elwira Jagminowa, najmłodsza Anielka i syn Ignacy; syn 
Wiktor zbiegł do Paryża i Drezna. Barbara poślubiła w Tomsku ze
słańca, dra Władysława Matusewicza, z gub. kowieńskiej; 30 maja 
1867  zmarła ich roczna córeczka Elwira Julia. Stanisław wyjechał 
czy, jak chcą inni, uciekł z zesłania razem z Konradem Prószyńskim 
w I 867 lub I 868. W  I 868 Witkiewiczowie i Matusewiczowie 
uzyskali zgodę na wyjazd do Królestwa Polskiego; 16 września t.r., 
w drodze powrotnej, zmarł Ignacy senior. Serdeczne wspomnienie 
rodzinie „najzacniejszych pp. Witkiewiczów” poświęca E. Tabeń- 
ska, pisząc zwłaszcza o Elwirze: „Pani Witkiewiczowa, miłośnica
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cierpiącej ludzkości, nieporównaną była w poświęceniu się i ofiar
ności dla bliźnich. ('...) Szła z kijkiem w ręku, skromniutko ubrana, 
w chusteczce na głowie, lecz z łatwością poznać w niej można by
ło wyższe pochodzenie i dobroć wielką przy najlepszym wychowa
niu". (E. Tabeńska, Z doli..., s. 97; por. też; M. Witkiewiczówna, 
Wspomnienia o Stanisławie Witkiewiczu, Warszawa [b. r.], gdzie znaleźć 
można wiadomości o rodzinie Witkiewiczów i innych Polakach 
w Tomsku, oraz B. Wachowicz, „Na łasce wichru i na woli bursy”, [w;] 
Stanisław Witkiewicz—  człowiek, artysta, myśliciel, red. Z. Moździerz, 
Zakopane 1997, s. 6 1 -1 3 1 ).
57 Julian Skawiński f l8 2 7 —p° 1906), syn Aleksandra, szlachcic 
z pow. lidzkiego gub. wileńskiej, lekarz, absolwent Uniwersytetu 
Kijowskiego; za udział w powstaniu więziony i sądzony w Kijowie, 
skazany na siedem lat ciężkich robót w zakładach, karę odbywał 
w Usolu; po zwolnieniu z katorgi w Kańsku, Krasnojarsku, Tobol- 
sku i Tomsku; w 1870  uzyskał zgodę na prowadzenie praktyki le
karskiej. Na zesłaniu towarzyszyła mu żona, Jadwiga z Kubaszew- 
skich, i dzieci; Teodozja urodziła się w Usolu, syn Władysław 
zmarł w 1874 w Tomsku w wieku dwóch lat. (Por. W. Sliwowska, 
Syberia..., s. 320; R Szarejko, Słownik..., t. 5, s. 4 1 7 —418 ).
58 S ta n is ła w , ur. o k . I S 3 7, s y n  F r ie d r ic h a , fo to g ra f a , i Z o f ia  z  d o 
m u  H o c h fe ld  N ik o la y  (v. N ik o la i ) ,  z e  s z la c h ty  g u b . w ile ń s k ie j,  
p r a w d o p o d o b n ie  w y z n a n ia  lu t e r a ń s k ie g o , p r z y b y l i  d o  T o m sk a  
z  s y n e m  G u s taw e m , z e s ła n i z  p o w o d u  „ n ie p ra w o m y ś ln o ś c i p o d  
w z g lę d e m  p o li t y c z n y m "  (u k r y w a n ie  b ro n i, fo rm o w a n ie  o d d z ia łó w  
z  m ie js c o w y c h  c h ło p ó w ) , ic h  m a ją te k  u le g ł  k o n f is k a c ie . N a  z e s ła 
n iu  z m a r ło  w  n ie m o w lę c tw ie  ic h  t ro je  d z ie c i :  S ta n is ł a w a  w  1 8 6 7 , 
H e le n a  w  1 8 7 О i E lw ir—J u s t y n  w  1 8 7 7 ; w  1 9 0 5  z m a rł  w  T o m sk u  
w  w ie k u  4 2  la t  W ła d y s ła w  N ik o la i ,  z a p e w n e  s y n  S ta n is ł a w a  i Z o f i i .  
R o d z in a  p o z o s ta ła  w  T o m sk u ; z  c z a se m  S ta n is ł a w  o tw o rz y ł  z a k ła d  
fo to g r a f ic z n y ;  ja k o  b l is k i  z n a jo m y  B ro n is ła w a  S z w a rc e  b y ł  p o d e j
r z e w a n y  o k o n ta k ty  z  to m s k ą  o rg a n iz a c ją  C z e rw o n e g o  K rz y ż a  N a -  
ro d n e j W o li (P o r. O . M o ro z o w a , Bronisław Szwarce, W ro c ła w  1 9 8 2 , 
s . 1 7 1 , n n j .  B ra t  W ład y s ław , p o d p o ru c z n ik  n a r w s k ie g o  p u łk u  p ie 
ch o ty , z o s ta ł  r o z s t r z e la n y  w  I S  6 3 w  W iln ie ;  d r u g i b r a t ,  B o gusław , 
z e s ła n y  d o  g u b . n o w o g ro d z k ie j.  W  g u b . to m s k ie j p rz e b y w a ł  t a k ż e
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Ludomir Nikolai, szlachcic gub. wileńskiej, za „nieprawomyślność 
pod względem politycznym” zesłany w trybie administracyjnym 
(bez sądu), z konfiskatą majątku.
59 Kilka rodzin o nazwisku Staniewicz mogło mieszkać wówczas 
w Tomsku: Karolina, ur. ok. 1822, i Teofil, obywatele ziemscy 
z pow. wileńskiego ('trockiego?), zesłani za ukrywanie powstań
ców; Magdalena z synem Władysławem, ze szlachty zagrodowej 
w pow. oszmiańskim gub. wileńskiej, skazana początkowo do gub. 
astrachańskiej, po zwolnieniu z zesłania w Królestwie Polskim, po
wróciła w strony rodzinne ok. IS 75 (nie wiadomo, czy mąż 
Edward towarzyszył rodzinie na zesłaniu); Stanisław, syn Wincen
tego, szlachcic z tejże okolicy, który również ok. IS75 powrócił do 
domu przez Królestwo Polskie; Aleksander, ur. w 1842 w Popła- 
wach na Mińszczyźnie, syn Aleksandra, leśniczy, walczył w powsta
niu mimo stopnia chorążego rezerwy armii rosyjskiej i został ze
słany do gub. tomskiej, po złagodzeniu wyroku mieszkał w gub. or
łowskiej; wreszcie Piotr, syn Michała, który w I 87 I złożył podanie 
o pozostanie w gub. tomskiej. (O Aleksandrze S. por. W, Sliwow- 
ska, Syberia..., s. 327).
60 Tomasz Domański, syn Antoniego, dymisjonowany sztabskapi
tan (ranny w obronie Sewastopola), z Nowogródka; aresztowany 
w Petersburgu, sądzony w Wilnie za „wyrażenie zgody na propo
zycję K. Kaszyca objęcia dowództwa oddziału i niedoniesienie
0 tym władzom ’ i zesłany do gub. tomskiej pod ścisły dozór poli
cji, towarzyszyła mu żona Stefania (Emilia?) .W  1872 uzyskał ze
zwolenie na wyjazd do Królestwa Polskiego; zmarł przed czerwcem 
1874  r. ('Por. W. Śliwowska, Syberia..., s. 173).
01 Julia Kowalewska, ur. ok. I8 l5 , właścicielka majątku w Króle
stwie Polskim, wdowa; za „działalność na rzecz podtrzymania po
wstania" (przyjmowanie powstańców w domu, zaopatrywanie ich 
w podwody, ukrywanie broni) zesłana wraz z córką na zamieszka
nie do gub. tomskiej; w 187 1  wyjechała do Królestwa Polskiego. 
62 Mateusz Mocarski, felczer z Litwy, w 18 6 3 wysłany na osadze
nie do gub. tomskiej wraz z rodziną —  żoną Franciszką i dziećmi; 
Amelią, Józefą, Adamem i Ludwikiem; w październiku 1864 przy
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byli do Tomska i uzyskali zgodę na pozostanie w mieście (co ozna
czało złagodzenie kary).
63 Zygmunt Brodowski, syn Leona, właściciel ziemski z pow. cze- 
rykowskiego gub. mohylewskiej, lekarz wolno praktykujący, z żoną 
Petronelą z Czudowskich i dziećmi Marią i Tadeuszem; został zesła
ny do gub. tomskiej za przyjęcie w swoim domu powstańców i zao
patrzenie ich w żywność i konie; w Tomsku pracował w gorzelni. 
W 1869 wyjechał do Warszawy, w 1875 otrzymał zgodę na powrót 
do rodzinnego majątku. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 152).
64 Być może chodzi o któregoś z trzech Mizgierów, zesłanych do gub. 
tomskiej; Jana, Juliana i Mateusza. Jan, ur. ok. 1 842, szlachcic zagro
dowy z pow. mariampolskiego gub. augustowskiej, zesłany do Kuź- 
niecka za dostarczanie broni i zakazanych wydawnictw dla powstań
ców; dwaj pozostali zesłani na osadzenie. Julian zmarł w 1 866.
05 Edward Twardowski, syn Józefa, ziemianin z gub. grodzień
skiej, b. rozjemca do spraw włościańskich (nnrowoj pos'rtedntk j pow. 
wołkowyskiego, mieszkał w Warszawie; zesłany do Narymu w gub. 
tomskiej, ale, prawdopodobnie na prośbę żony, z powodów zdro
wotnych pozostawiony w Tomsku; zmarł 22 czerwca 1866 na apo
pleksję (zapewne nie w Tomsku, gdyż nie został tam pochowany).
66 Wspomina go też, nie podając imienia, W. Czetwertyński jako 
„kolegę z Instytutu Wileńskiego" (Nawowie i podwozem ( t8y j — i g i  7). 
Wspomnienia lat ubiegłych wnukom i wnuczkom opowiedziane, Poznań 
[ 1939], s. I 85) . Zapewne chodzi o ziemianina z pow. kobryńskie- 
go, Kaliksta Andrzejkowicza (por. przyp. 25).
67 W  Tomsku mogło przebywać trzech Korzeniewskich (v. Korze
niowskich): Antoni, szlachcic gub. mińskiej, Hilary, syn Teodora, 
ze szlachty gub. wołyńskiej, i Stanisław, szlachcic z pow. lepelskie- 
go gub. witebskiej. Prawdopodobnie chodzi o Stanisława, zesłane
go do gub. tomskiej, z utratą praw i konfiskatą majątku; pozostali 
byli początkowo zesłani na Syberię Wschodnią. Hilary zmarł 
w Tomsku 29 stycznia 1 878 w wieku 45 lat.
68 Jan Rychlewicz, obywatel ziemski z pow. lidzkiego gub. wileń
skiej, zmarł po powrocie z Syberii, przed l897 . (E. Tabeńska, Z do
li s. 97).
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69 Antoni Szołomycki, ze szlachty gub. mińskiej, student Uniwer
sytetu Moskiewskiego; za „nieprawomyślność pod względem poli
tycznym” sądzony przez sąd wojskowy i zesłany do gub. tomskiej na 
zamieszkanie pod ścisłym dozorem policji, majątek uległ konfiska
cie; od 1872 w Warszawie.
70 Zapewne chodzi o Stanisława Sławińskiego, szlachcica z pow. 
orszańskiego gub. mohylewskiej, zesłanego za „nieprawomyślność 
polityczną” do gub. tomskiej pod ścisły dozór policji.
71 Gustaw i Jan, synowie Jana, ze szlachty gub. mińskiej; zaanga
żowani w pracach Organizacji Narodowej, obaj zostali pozbawieni 
praw i zesłani do gub. tomskiej, z konfiskatą majątku; od 1867 
w gub. kostromskiej, następnie w Warszawie; zapewne w I 88O 
wrócili na Mińszczyznę. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 269—270).
72 Kiełczewscy, ziemianie z pow. ihumeńskiego w gub. mińskiej, 
właściciele majątku Jakszyce, synowie Apolinarego; Konstanty zo
stał pozbawiony praw' i zesłany do gub. tomskiej na zamieszka
nie, majątek uległ konfiskacie; w 1874  uzyskał prawo powrotu 
i wstąpienia do służby państwowej. Jan przyjechał do Tomska 
w marcu I 867 z Syberii Wschodniej —  prawdopodobnie był ze
słany na ciężkie roboty lub na zamieszkanie w gub. irkuckiej.
73 Sew'eryn Mikutowicz, ur. ok. 1 8 3 0, syn Michała i Estery, ksiądz 
z parafii Łukawńec w pow. wilejskim gub. wileńskiej. Za wygłasza
nie podburzających kazań i przechowywanie nielegalnej literatury 
zesłany do gub. tomskiej; w 1874  uzyskał prawo wyjazdu do gub. 
kurlandzkiej, od 1879 przebywał nielegalnie w Wilnie, w 1 885 wy
jechał do Smoleńska, gdzie był wikarym w tamtejszym kościele, aby 
w 1887  powrócić na stałe do Wilna.
74 w  Tomsku mogło przebywać kilku Swidzińskich, szlachciców 
z Mińszczyzny, zesłanych do gub. tomskiej: Wincenty, syn Wincen
tego, ur. ok. I 839, zesłany za należenie do oddziału powstańców, 
w 1 874 uzyskał prawo powrotu; Wiktor, sądzony za powiązania ze 
sprawą powstania, i Franciszek, z pow. ihumeńskiego —  majątki 
wszystkich skazanych zostały skonfiskowane.
75 Zapewne chodzi o Stanisława Szylinga [v. Szyllinga] ( I S19— 
—189-4), syna Adama i Elżbiety, właściciela ziemskiego z pow. ponie- 
wieskiego. Za udział w powstaniu został pozbawiony praw i skazany
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na zamieszkanie w gub. tomskiej, z konfiskatą majątku; w 1873  uzy
skał zgodę na wyjazd do Królestwa Polskiego; osiadł w Warszawie. 
(Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 340).
76 Władysław Pożaryski, szlachcic, za „polityczne przestępstwo" 
sądzony w Wilnie i zesłany do gub. tomskiej.
77 Jan Smolak, ur. ok. 1841, syn Antoniego, ze szlachty gub. gro
dzieńskiej lub kowieńskiej, student Uniwersytetu Moskiewskiego; 
za „nieprawomyślność pod względem politycznym” zesłany do 
gub. tomskiej na zamieszkanie pod ścisłym dozorem policji.
78 Aleksander Chmielewski (I8 l4 —1882), syn Wincentego, uczest
nik powstania listopadowego, następnie urzędnik, prezes Kowień
skiej Izby Cywilnej, radca stanu, działał na polu piśmiennictwa 
oraz na rzecz uwłaszczenia. W  powstaniu naczelnik cywilny woje
wództwa kowieńskiego; zesłany początkowo do gub. orenburskiej, 
sądzony ponownie w Wilnie i skazany na osiedlenie w Tomsku, 
z utratą praw i konfiskatą majątku. W  I 873 uzyskał zgodę na po
wrót —  początkowo do Królestwa Polskiego, z czasem na Kowień- 
szczyznę. Konrad Chmielewski (1837—1899), za udział w po
wstaniu zesłany do Tobolska, skąd wyjechał do gub. orenburskiej 
do przebywającego tam ojca; również w ślad za ojcem przeniósł się 
do Tomska. Po powrocie w 1869 do Królestwa Polskiego jeden 
z założycieli zakładu leczniczego w Nałęczowie, którego był dyrek
torem od 1886. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 158 ) .
79 Erazm Kozłowski, szlachcic z gub. podolskiej, zesłany na za
mieszkanie do gub. tomskiej; prawdopodobnie wyjechał z Tomska 
ok. I 876 .
80 Konstanty Tukałło, ziemianin z Wileńszczyzny, brat Mieczysła
wa, marszałka szlachty pow. wileńskiego; obaj zesłani za udział 
w powstaniu: pierwszy do gub. tomskiej, drugi do permskiej; ma
jątek Konstantego uległ konfiskacie. W  I 872 Konstanty wyjechał 
z Tomska do Mitawy w gub. kurlandzkiej.
81 Według Tabeńskiej, Gabriel Michałowski, z Wilna (E. Tabeń- 
ska, Z doli..., s. 96). W Tomsku przebywał także Ignacy, szlachcic 
gub. wileńskiej, który zmarł tam w 1894 w wieku 5 5 lat, pozosta
wiając zonę Pelagię i syna Józefa.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat 1862—1911 261

82 Piotr Rychliński, syn Mateusza, ur. ok. 1841, z mieszczan Za
górowa w pow. słupeckim; aresztowany w lutym 1864 i zesłany do 
gub. tomskiej w kwietniu t. r.
83 Wincenty Giedroyć, syn Kazimierza, z Grodzieńszczyzny; za 
nieprawomyślność skazany ('w Oddziale Wileńskim) na zamie
szkanie na Syberii z konfiskatą majątku; 6 czerwca 1865 przybył 
do Tobolska parostatkiem „Rabotnik”, w t. r. mieszkał w Tomsku, 
według opinii policji „sprawował się dobrze’’; następnie praco
wał u kupca tomskiego Jegora R Isajewa —  w grudniu 1877 na 
prośbę tego ostatniego „Tomskije gubiernskije wiedomosti” ogło
siły unieważnienie jego pełnomocnictwa, wydanego zesłańcowi. 
25 czerwca 1879 w wyniku trudności finansowych Giedroyć za
strzelił się z rewolweru w swym mieszkaniu w „dzielnicy jurt" 
w Tomsku.
84 Feliks Cwirko—Godecki, lekarz wolno praktykujący z Wilna; ze
słany do gub. tomskiej za udział w pracach Organizacji Narodo
wej, lubjan Cwirko, synTadeusza, absolwent Uniwersytetu Kijow
skiego, praktykował w Mirze; za udzielenie schronienia powstań
com zesłany w 1864  do gub. tomskiej. (Por. P Szarejko, Słownik..., 
t. 5, s. I I I ) .
85 Marceli Wysocki, syn Antoniego, ur. ok. 1 8 3 6, ze szlachty gub. 
grodzieńskiej, lekarz wojskowy. Za „ucieczkę ze służby i wstąpie
nie do szajki buntowników” zesłany na ciężkie roboty w twier
dzach na osiem lat; podejrzany o udział w powstaniu zabajkalskim 
w I 866; po zwolnieniu z robót przebywał w gub. jenisejskiej, na
stępnie w Tomsku. W  1 8 7 З uzyskał zgodę na prowadzenie prakty
ki lekarskiej na Syberii. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 371).
86 Wieńczysław Olszewski, szlachcic z pow. bielskiego gub. gro
dzieńskiej; za „nieprawomyślność pod względem politycznym” 
zesłany w I 865 na zamieszkanie w gub. tomskiej pod ścisłym do
zorem policji.
87 Być może chodzi o Ignacego Orzelskiego, który w lipcu I 864 
wyjechał z Tobolska na osiedlenie na Syberii Wschodniej.
88 Kazimierz Waga, syn Feliksa, szlachcic z gub. grodzieńskiej, dy
misjonowany podporucznik, dzierżawca myzy Łubianka. Za udział 
w powstaniu zesłany na ciężkie roboty na Syberii Wschodniej, po
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262 Pamiętnik z lat 1862—I9 I I

zwolnieniu z katorgi przebywał w gub. tomskiej; od 1868 w War
szawie (Por. W. Śliwowska, Syberia..., s. 3 54)-
89 Kazimierz Sulistrowski, ur. ok. I 83 8, w majątku Galicja na W i
leńszczyźnie, syn Joachima, ze szlachty, student Uniwersytetu 
Moskiewskiego. Aresztowany pod zarzutem wstąpienia do „szajki 
buntowników ’ i jako osoba „nieprawomyślna pod względem poli
tycznym" (podejrzany o pełnienie funkcji kasjera tajnego związku 
studenckiego w Moskwie), zesłany na zamieszkanie w gub. tom
skiej pod ścisłym dozorem policji. W  1869 wyjechał do Warszawy, 
gdzie pracował w banku. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 3 30).
90 Zofia Żeromska, ur. ok. I 8 1 7 , szlachcianka z pow. pińskiego 
gub. mińskiej, mąż Józef; za „nieprawomyślność pod względem 
politycznym” (pomoc dla powstańców) zesłana w trybie admini
stracyjnym (w kwietniu I 864?) z synem Mieczysławem na zamie
szkanie w gub. tomskiej pod ścisłym dozorem policji; w 1 874 uzy
skała zezwolenie na powrót do kraju (prawdopodobnie Mieczy
sław również otrzymał takie zezwolenie).
91 „Do kółka tego dziecinnego polskiego towarzystwanależały có
reczki pp. Ostromęckich i Zenia Prószyńska, ich przyjaciółka i to
warzyszka w nauce". (E. Tabeńska, Z doli..., s. 99).
92 Konrad Prószyński, pseud. Kazimierz Promyk (1 85 I—1908), 
działacz oświatowy, redaktor i publicysta, wydawca popularnej 
„Gazety świątecznej”; autor elementarzy. Na zesłaniu, jak sam 
wspomina, „studiowałem mapy kraju naszego (...), szczególniej 
wód, pływałem, jeździłem konno, czytałem, co się nadarzyło, a mię
dzy innymi Mickiewicza, i zapewne z tego powodu zacząłem wier
sze pisać. Głowa była pełna marzeń i planów na przyszłość". ('Cyt. 
za; K. Konarski, Konrad Prószyński (Kazimiery Promyk), Warszawa 
1948 , s. 2).
93 Obraz z lat I 897— I 9OO, przedstawiający Jana Chrzciciela 
z twarzą artysty na tle pejzażu tatrzańskiego, znajduje się w zapro
jektowanej przez Witkiewicza kaplicy Gnatowskich w neoromań- 
skim kościele świętej Rodziny —  kaplica ta stanowi cenny zespół, 
zrealizowany całkowicie w stylu zakopiańskim. (Katalog wystawy; 
Stanisław IVitkiewicy 1 8 4 1  — 1 9 1 3 , Zakopane 1996, s. 128).
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94 Ostatnie słowa. Wyjątki у  listów do siostry, sierpień t<ptz) —  sierpień 
19 ty , P io t r k ó w  1 9 1 6 ;  Testament, K rakó w  1 9 2 2  —  u z u p e łn io n e  p o 

w tó r z e n ie  p o p rz e d n ie j p u b lik a c ji ;  Na przełączy. Wrażenia i obrazy yTatr, 
W a rsz a w a  I 8 9 I ;  Dziwny człowiek, L w ó w  1 9 0 3  —  o J .  S ie d le c k im , 
n a u c z y c ie lu  r y s u n k u  w  K rak o w ie , z a p r z y ja ź n io n y m  z  d o m e m  W i t 
k ie w ic z ó w ; Chrześcijaństwo i katechizm, d ru k . w  „ R e fo rm ie  S z k o ln e j” 
w  la t a c h  1 9  0 4 —1 9 1 3, o so b n e  w y d . L w ó w  1 9 2 0 .
95 A d res , „ u tr z y m a n y  w  ty p o w e j p o e ty c e  o k o l ic z n o ś c io w e j” , z n a j 
d u je  s ię  w  B ib lio te c e  U n iw e r s y t e tu  Ł ó d z k ie g o . (K o m e n ta rz  E . J a n 
k o w sk ie g o , Listy, t . 7 , s . 4 0 1 ) .
90 R a n k ie m  3 m a ja  I 8 9 I w  k a te d rz e  św. J a n a  z e b ra li s ię  s tu d e n c i 
i u d a l i  s ię  d o  O g ro d u  B o ta n ic z n e g o , ab y  z ło ż y ć  w ie ń c e  w  ru in a c h  
K a p lic y  O p a tr z n o ś c i,  m a ją c e j u p a m ię tn ić  u c h w a le n ie  K o n s ty tu c ji 
3 m a ja ; w ie ń c e  sk o n f isk o w a ła  p o lic ja ,  a re s z to w a n o  n a ja k ty w n ie j
s z y c h  s tu d e n tó w ; w ie c z o re m  c ią g n ę ły  n a  Z a m e k  g ru p k i ś p ie w a ją c e  
p ie ś n i p a t r io t y c z n e , z a g r o d z il i  im  d ro g ę  K o zacy  i s p ę d z i l i  do  
O g ro d u  S a s k ie g o , g d z ie  w ie le  o só b  p o tu rb o w a n o . (’K. B e y lin , Dni 
powszednie Warszawy w  latach 1880—1 900, W a rsz a w a  1 9 6 7 ) .
97 T e resa  z  W y s o c k ic h  I .  v. P ra ż m o w sk a  2 . v. W o ło w sk a  ( 1 8 4 2 — 
—1 9 1 2 ) ,  p o w ie ś c io p is a r k a , p o e tk a , t łu m a c z k a , d z ia ła c z k a  o ś w ia to 
w a  i sp o łe c z n a . W e d łu g  C . G a jk o w sk ie j, a u to r k i b io g r a m u  w  P S B , 
t . 2 8 , P ra ż m o w sk a  z o s ta ła  w y d a lo n a  z  g r a n ic  K ró le s tw a  w  1 89  3 z a  
u d z ia ł  w  p o d z ie m n e j p ra c y  n a ro d o w e j i sp o łe c z n e j, z a m ie sz k a ła  
w ó w c z a s  w  O d e s s ie , a le  t u  ju ż  w  1 8 9 4  z o s ta ła  a r e s z to w a n a  w ra z  
z  s y n e m , w  z w ią z k u  z  w y k ry c ie m  o rg a n iz a c j i  S o k o ła ; w  ro k  p ó ź n ie j 
z e s ła n a  do  A rc h a n g ie ls k a  —  tam  p o w s ta ły  l i r y k i  o t r e ś c i  p a t r io 
ty c z n e j o r a z  d w u to m o w a  p o w ie ść  N a w y r a )  i Z  w y r a ju ,  d ru k . w  „ S ło 
w ie  P o lsk im  ’ w  1 9 0 4  (w y d . o so b n e  p t. N a w y r a j ,  t. 1—2 , W a rsz a w a  
I 9 0 6 ) , w  k tó re j z a w a r ła  w ie rn y  —  z d a n ie m  w s p ó łc z e sn y c h  —  o b 
r a z  ż y c ia  w y g n a ń c ó w  p o ls k ic h .
98 D io n iz y  B ek  ( 1 8 6 5 —1 9 0 7 ) ,  p u b lic y s t a  i d z ia ła c z  sp o łeczn y , 
z n a n y  z  d z ia ł a ln o ś c i k u ltu r a ln e j i  o św ia to w e j w  Z a k o p a n e m .
99 W Bolonii Ogonowska bezinteresownie nauczała języków pol
skiego i rosyjskiego oraz historii i literatury polskiej w założonej 
przez T. Lenartowicza w 1 879 Akademii im. A. Mickiewicza, luźno
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2-64 Pamiętnik z lat 1862—1911

związanej z tamtejszym uniwersytetem; zajmowała się także tłu
maczeniami.
100 Radca stanu Ignacy Czygir był nauczycielem w tomskim gim
nazjum gubernialnym oraz syndykiem kościoła katolickiego w Tom- 
sku, wspólnie z ks. Dawidowiczem prowadził ochronkę dla dzieci 
wygnańców; zmarł w Tomsku w I 87 I; żona Ida, dzieci: Henryk, 
Władysław, Maria i Helena.
101 Witkiewiczówna wspomina tomskie zajęcia i pierwsze próby 
„malarskie” Stanisława, który wraz z Konradem Prószyńskim „wy
rabiali papierosy, które opakowane ładnie roznosili na sprzedaż, 
potem fabrykowali pomadę, wyłącznie pomysłu Stasia, który pako
wał ten preparat do słoików i nalepiał na nie opaski z wymalowany
mi przez siebie kwiatami, które miały oznaczać, jaki zapach jest 
użyty do pomady. Malował np. różę i i wołał Maszutkę, małą posłu- 
gaczkę, która była ekspertem, czy namalowany kwiat odpowiada 
rzeczywistości. Maszutkę niełatwo było zadowolić. Na różę mówi
ła „jęto rozdeptanaja malina” i biedny fabrykant pomady poty 
przemalowywał, aż wyrok wypadł pomyślnie. Przy pomocy Stasia 
pieczono też pierniki, sprzedawane w polskim sklepiku, którego 
szyld namalował”. (M. Witkiewiczówna, Wspomnienia..., s. 3 5—36).
102 Józef Twardowski ( 1786—1840), matematyk, rektor Uniwersy
tetu Wileńskiego w latach 1 82 3—1824-
103 Głośna książka Ellen Karolinę Key ( 1849—1926 ) , szwedzkiej 
pisarki społecznej, zajmującej się zagadnieniami pedagogii wieku 
dziecięcego, zwolenniczki krańcowego indywidualizmu w wycho
waniu; wyd. poi. Warszawa I 904.
104 Brygida Siemaszkówna, zamężna Pruszyńska (1852—1913), 
zw. Brynią, siostra Marii Obrębskiej (zob. przyp. 276) ; po śmierci 
męża w I 883 otworzyła pracownię krawiecką. (Informacje o oso
bach z kręgu Orzeszkowej zaczerpnięte tu i dalej z nieocenionych 
komentarzy Edmunda Jankowskiego w wydaniu: E. Orzeszkowa, 
Listy zebrane, t. 1—9, Wrocław 1954—1 9 8 1 ; dalej jako Listy),
105 T. j. polskiego sklepiku.
106 N ieścisłe; Helena Orzeszko zmarła przy narodzinach córeczki 
Zofii. (Por. Katolicęeskij..., s. 52).
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107 Pierwszym utworem Orzeszkowej, który ukazał się w druku, 
był Obrazek z l̂at głodowych („Tygodnik Ilustrowany" IS66), w na
stępnym roku ukazała się powieść Ostatnia miłość („Gazeta Polska" 
I 867 , wyd. osobne Warszawa 1868 ); z innych utworów pisarki 
z tych lat można wymienić powieści: W klatce, Pan Craba, Pamiętnik 
Wacławy, Marta.
108 Orzeszkowa żywo interesowała się kwestią kobiecą i wielo
krotnie dawała temu wyraz w swej pracy pisarskiej; wymieńmy tyl
ko niektóre tytuły: O kwestii kobiecej ̂ powodu artykułu pana A. Nowosiel
skiego, „Gazeta Polska" 1 870 , Kilka słów o kobietach, Warszawa 1874.
0  kobiecie, Warszawa 1 888, W kwestii równouprawnienia kobiet wobec na
uki, pracy i dostojności ludzkiej (List otwarty do kobiet niemieckich) , „Ster” 
1896 , Odezwa do Slązączęk, „Kurier Lwowski " 1904 cz y  Do wyborców
1 wybrańców naszych Ziem i Miast [o prawa wyborcze kobiet], „Kurier 
Litewski” I 9O6.
109 Na Górze Woskriesieńskiej; kościół pod wezwaniem Matki 
Boskiej Różańcowej. Podobnie E. Tabeńska, dorzucając garść wia
domości, czasami jednak nieścisłych: „Kościółek tomski mały, po
łożony na wzgórzu w pięknej miejscowości, zbudowany był przez 
Jezuitów za czasów Katarzyny II. Są w nim trzy ołtarze; w wielkim 
za naszych czasów było „Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża", po prawej 
stronie św. Mikołaj, po lewej Matka Boska Szkaplerzna, kopia ob
razu Murilla. Księża Jezuici dla zbudowania domów Bożych, wy
bierali jak najpiękniejsze miejscowości. (...) Prowadzi doń droga 
dobrze brukowana kamieniami płaskimi, po bokach chodniki są 
drewniane z poręczami. Wszedłszy do kościółka, doznaje się miłe
go wrażenia na widok tak czyściutko utrzymanego przybytku Pań
skiego, gdzie najnieszczęśliwszy z ludzi, więzień, tułacz, tęskniący 
za ojczyzną i rodziną, w cichości może boleść duszy wynurzyć (...), 
gdzie każdy dozna pociechy, pokrzepienia na duchu i odwagi do 
walki z losem! (...) W modlitwie i uczęszczaniu do sakramentów 
świętych szukałyśmy wszystkie Polki wygnanki pociechy i czerpa
łyśmy siłę do walki z tęsknotą, która nas opanowywała”. (E. Tabeń- 
ska, Z doli..., s. 9 4 -96 ). Kościół został zbudowany w latach 18 3 I— 
—18 34 w stylu klasycystycznym.
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110 Chyba Jana Chrzciciela st. (1751—1830), popularnego por
trecisty, czynnego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego 
oraz w Petersburgu i Wiedniu, lub któregoś z jego synów —  Jana 
Chrzciciela ml. (1773—1837). czynnego w Rosj i oraz w Wiedniu, 
lub Franciszka Ksawerego (1782—1852), czynnego m.in. w Kra
kowie i Warszawie. Według A. Majdowskiego był to obraz pędzla 
Jana Chruckiego ( I 8 l0 —1885 ), malarza z Petersburga. (A. Maj- 
dowski, Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim, Warszawa 2001, s. 102).
111 Właśc. Raffaelo Santi (1483—1520), włoski malarz i archi
tekt, jeden z najwybitniejszych artystów renesansu, autor słynnych 
obrazów Madonny; w Drezdeńskiej Galerii Malarstwa znajduje się 
Madonna Sykstyńska.
112 Hans Holbein ml. (1497 lub 1498—1543), syn malarza Han
sa st., niemiecki malarz, rysownik i grafik; również znane obrazy 
Madonny (Madonna zSólm y, Madonna burmistrza Meyera)-, w galerii 
drezdeńskiej znajduje się portret Charles de Solier, SicurdcMorcttc. Os- 
tromęcka mogła tam widzieć Madonnę z r°Ćł Parmigianina, malarza 
włoskiego (1503—1540).
115 Ks. Aurelian Mackiewicz ( 1820—1877 ), syn Franciszka i Elż
biety, proboszcz z parafii szereszewskiej w pow. prużańskim; za 
kontakty z powstańcami więziony w Grodnie, gdzie zapadł na epi
lepsję; mimo braku dowodów, jako osoba „całkowicie nieprawo- 
myślna pod względem politycznym", zesłany do gub. tomskiej 
na zamieszkanie pod ścisłym dozorem policji; mieszkał i zmarł 
w Tomsku.
114 Justyn Zacharewicz ( IS 34—1894), z; włościan gub. kowień
skiej, w I 859 ukończył Akademię Duchowną w Petersburgu, do 
1866 ksiądz w gub. grodzieńskiej; od 1866 wikariusz w Tomsku, 
proboszcz kościoła tomskiego w latach 1868—ISS 3, od 188 3 ka
pelan w Petersburgu. (A. Majdowski, Kościół..., s. 95).
115 Walerian Gromadzki (1835—1917), ze szlachty gub. wołyń
skiej, ukończył seminarium w Żytomierzu, tuż po święceniach 
kapłańskich (1859) dobrowolnie wyjechał na Syberię do pracy 
duszpasterskiej: od 1861 wikariusz w Omsku, od 1869 w Tom
sku, następnie proboszcz kościoła tomskiego w latach I SS 3 — 
— IS99; wg A. Macieszy „umiał skupić przy kościele inteligencję

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat 1862—1911 267

i zyskiwać powagę, i posłuch u władz. Za jego rządów kościół i ple
bania stały się nie tylko ośrodkiem życia religijno—narodowego, 
lecz i kulturalno-społecznego" (cyt. za: A. Majdowski, Kościół..., 
s. 97). Wymienia go także Tabeńska, pisząc dalej o kościele tom
skim: „Dzisiaj [ok. 1897] kościół jest podobno upiększony, sta
raniem teraźniejszego proboszcza, ks. Walerego Gromadzkiego" 
(E. Tabeńska, Z doli..., s. 95 ). Ks. Gromadzki otworzył na plebanii 
czytelnię polską, w 1894 założył Rzymskokatolickie Towarzystwo 
Dobroczynności i wkrótce potem wybudował ochronkę; po prawie 
40 latach na Syberii osiadł w Żytomierzu, jako prokurator semina
rium duchownego; ostatnie lata życia spędził u książąt Sangu
szków w Sławucie. (A. Majdowski, Kościół..., s. 97—98, 298). 
Według autora biogramu w PSB, t. 8, ks. Gromadzki został zesłany 
na Syberię za nauczanie prawosławnego dziecka w katolickiej 
szkółce. (Por. też: [K. Morawska] M„ Z życia sybirskiego proboszcza, 
Kraków 18 9 2 ).
110 Za „nieprawomyślność pod względem politycznym” zesłany 
do gub. tomskiej pod ścisły dozór policji; początkowo przebywał 
w Kuźniecku, potem w Tomsku i Kaińsku; w 1872 przeniesiony do 
Jekaterynosławia, w dwa lata później zwolniony z dozoru; w 1 881 
nadal tamże. „W Tomsku ks. Dawidowicz zastał był liczną kolonię 
wygnańców, a między nimi niemało znajomych i kapłanów ze 
Żmudzi. Porozumiewawszy się z nimi, rychło najął dom, gdzie 
gromadził biedne dzieci, nie tylko ucząc je katechizmu i czytania, 
lecz nadto odziewając i karmiąc, z jałmużn obficie na jego ręce ze 
Żmudzi nadsyłanych. Przybrał do pomocy dla dozorowania dziew
cząt dwie wygnanki, nauczycielki z zawodu. (...) Okrom nauczania 
dzieci, służył biednym wygnańcom za sekretarza do wszelkiej kore
spondencji. (...) Acz jako wygnaniec nie miał prawa więźniów na
wiedzać, podchwycił niejako upoważnienie miejscowego pułkow
nika żandarmerii, aby co niedziela i święto chodzić ze Mszą do 
Turmy [więzienia] i katechizmować uwięzionych". ([K. Moraw
ska] M„ Z listów sybirskiego misjonarza X. Józefa Sylwestra Dawidowiczą, 
Kraków I 90I, s. 69—70).
117 ,.(...) ks. D. został aresztowany i po kilkudniowym więzieniu 
wysłany do Kaińska, na północ tomskiej guberni, dzieciom zaś ka
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zano się rozprószyć. (...) cały Tomsk a raczej towarzystwo katolic
kie w Tomsku wyjazd ojca rektora opłakiwało”. (E. Tabeńska, Z do
li..., s. 103 ). Tabeńska podaje inny powód aresztowania ks. Dawi- 
dowicza: siostra jednej z dziewczynek z ochronki miała donieść 
gubernatorowi o prowadzeniu szkółki i przymusowym tam zatrzy
maniu siostry, „ rzucała przy tym najobrzydliwsze oczernienia na 
ks. rektora”. (Tamże).
118 Ks. Kazimierz Skibniewski (18 32—1914). syn Tomasza, 
ze szlachty gub. siedleckiej, ukończył seminarium warszawskie, 
święcenia uzyskał w 1856, wikariusz parafii Kampinos; zesłany 
w 1864 , początkowo do Birska w gub. orenburskiej, sądzony po
nownie i wysłany do gub. tomskiej; w 1897 przywrócone prawa 
stanu duchownego i od tego roku wikariusz, a od 1899 proboszcz 
kościoła w Tomsku. ( Por. też; A. Majdowski, Kościół..., s. 307 — 
podana data śmierci 190 3 nieścisła).
119 Ks. Józef Owsiany, z klasztoru w Oświeju w gub. witebskiej; 
jako obwiniony o granie pieśni patriotycznych w kościele, świę
towanie rocznicy unii lubelskiej i sprzyjanie powstaniu został 
w I 865 zesłany do gub. tomskiej pod ścisły nadzór policji; od 
1 8 7 З w gub. inflanckiej, w 18 8 5 otrzymał zgodę na wyjazd za gra
nicę.
120 Raczej Girtowicz, Mikołaj ( l 8 l  5 - 1 8 7 2 ) , proboszcz parafii 
Czeczersk w pow. rohaczewskim gub. mohylewskiej; więziony 
w Dyneburgu, „mocno podejrzany" o to, że dostarczał powstań
com broni —  nie znaleziono potwierdzających to dowodów, ale ks. 
Girtowicz został uznany za „nieprawomyślnego w kwestiach poli
tycznych, a nawet szkodliwego dla kraju"; decyzją gubernatora 
mohylewskiego (lub z—cy gen.—gubernatora Kraju Północno—Za
chodniego) z I6 IX I 8 6 4  skazany na zamieszkanie pod dozorem 
policji, 8 X wysłany do gub. tomskiej na jego własny koszt wraz ze 
strażnikiem (łącznie 4 6 I rub. 1 7 ,5  kop.); początkowo prawdo
podobnie przebywał w Kuźniecku, następnie w Tomsku, gdzie 
spełniał obowiązki kurata tamtejszego kościoła katolickiego, pod
czas nieobecności proboszcza Engelharta; wykonywał wszystkie 
zadania duchownego, ale nie miał prawa wyjechać poza rogatki 
Tomska; w sierpniu 1 8 6 5  zwrócił się do władz tomskich z prośbą
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0 zgodę na wyjazdy do leżących w okolicy miasta wsi dla posługi 
kapelańskiej dla parafian —  gubernator odrzucił tę prośbę. Zmarł 
w Tomsku II  czerwca 1872  na astmę; pochowany na tamtejszym 
cmentarzu rzymskokatolickim.
121 Ks. Michał Skorupski, ur. ok. 1828 , ukończył seminarium 
w Worniach na Żmudzi, proboszcz w Jeziorosach; w powstaniu 
działał w Organizacji Narodowej w Nowoaleksandrowsku, będąc 
jednym z jej najczynniejszych członków; aresztowany w 1864
1 więziony w twierdzy dyneburskiej, zesłany na zamieszkanie do 
gub. tomskiej; J. Gieysztor wspominał go jako „ wielkiej prawości 
i patriotyzmu”; po powrocie z zesłania zamieszkał w Kurlandii, 
gdzie prawdopodobnie zmarł po 1898 . (Por. W. Sliwowska, Sybe
ria..., s. 321-322 ).
122 Prawdopodobnie ks. Placyd Szarkowski; wspomina go Tabeń- 
ska jako „młodego jeszcze, wielkiego ascetę" (E. Tabeóska, Z doli..., 
s. 102). Do gub. tomskiej został też zesłany jego brat, ks. Jó
zef Szarkowski, z Kowieószczyzny, proboszcz parafii Remigoły 
w pow. poniewieskim, za ukrywanie powstańca —  obaj bracia ze
słani pod ścisły dozór policji; Józef przebywał prawdopodobnie 
w Mariińsku; w 1875 mieszkał w Połądze w Kurlandii; zmarł 
w Iłłukszcie w l8 8 l .
123 Ks. Michał Olechnowicz ( 1825 —1902), ze szlachty gub. wi
leńskiej; kanonik lateraneński, wyświęcony w 185 5, przełożony 
klasztoru w Oświeju gub. witebskiej; za udział w powstaniu sty
czniowym zesłany do gub. tomskiej pod ścisły nadzór policji; 
w 187 1  miał wyjechać do Królestwa Polskiego — wiadomość nie
pewna; od I 883 wikariusz w Tomsku, w 1902 proboszcz para
fii Borokowskaja. (A. Majdowski, Kościół..., s. 3 04; Katoliecyskij..., 
s. 144).
124 Ks. Johann [Jan?] Darżyński, z diecezji telszewskiej, zmarł 
w Tomsku w 1875  w wieku 43 lat. (Katolicyeskij..., s. 6 3) •
125 Alfons Koziełł—Poklewski ( l8 0 9 —1890), przemysłowiec, 
działacz gospodarczy na Syberii; zatrudniał i wspierał polskich ze
słańców.
126 Zaimka (ros.) —  niewielka kolonia czy pojedyncze gospodar
stwo położone poza główną miejscowością.
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127 Może chodzi o rodzinę Adama Szumkowskiego, zesłanego na 
ciężkie roboty na Syberii, a następnie na osiedlenie w gub. irkuc
kiej, albo Kazimierza, szlachcica z Grodzieńszczyzny, zesłanego 
również na katorgę, który zmarł ok, I 874-
128 Kalikst Pawłowski ( 18 3 3—1906), lekarz z Warszawy, zesłany 
za „rozpowszechnianie odezw rewolucyjnych" na osiedlenie w gub. 
irkuckiej; z czasem przeniósł się do Irkucka, gdzie prowadził prak
tykę lekarską.. (Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 291) .
129 Julię Cyrynę i jej ojca wspomina W. Czetwertyński z pobytu 
w gub. jenisejskiej: „Była dla mnie prawdziwą opatrznością od 
przyjazdu mego do Aczyńska aż do chwili wyjazdu. Gdy wracając 
do kraju uzyskałem pozwolenie zatrzymania się w Aczyńsku dla 
odwiedzenia przyjaciół, już jej nie zastałem. Zdaje się, że przenio
sła się z ojcem do Minusióska”. (W. Czetwertyński, Na wozie,,,, 
s. 18 9 ); Julia wyszła za mąż za Władysława Daniłowskiego, czyn
nego w powstaniu, zesłanego w 1866 do Minusióska. Ojciec, Ksa
wery, ur. ok. 1 8 1 9 , szlachcic z Wołynia, był skazany przez sąd woj
skowy za wspieranie powstańców (przyzwolenie na odlewanie kul 
oraz naukę techtunku i jazdy konnej w swoim majątku), zesłany do 
odległych miejsc Syberii, z pozbawieniem praw i konfiskatą ma
jątku, przebywał faktycznie w Minusiósku.
130 Tytus Szankowski, ur. ok. 18 34» kancelista w pow. kobryń- 
skim; obwiniony o „przyjęcie osobistego udziału w powstaniu", 
sądzony w Warszawie i zesłany w marcu 1 864 na Syberię na osied
lenie, z pozbawieniem praw; w I 87I uzyskał prawo wyjazdu do 
gub. wiackiej.
131 Cezary Dobrowolski, ur. ok. I 830 , urzędnik akcyzy w gub. 
podolskiej; jako podejrzany o udział w powstaniu zesłany w 1864 
do gub. jenisejskiej; od 1868 w Wiatce, w IS 7 1 wyjechał (prawdo
podobnie do Królestwa Polskiego); towarzyszyła mu żona i córka. 
(Por. W. Sliwowska, Syberia..., s. 172).
132 Maria z Obuchowskich Morzycka, żona Juliana (ok. 1825— 
—1898), zesłanego po raz pierwszy w I8 6 l do Wiatki za udział 
w nabożeństwie patriotycznym, po raz drugi w 1863 na 20 lat 
ciężkich robót (stawił się do oddziału w dniu wybuchu powsta
nia); przebywał najpierw w Usolu, w 1874 w gub. jekaterynosław-
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skiej; ok. 1875  wyjechał do Królestwa Polskiego, gdzie nabył ma
jątek Paulinów; ostatnie lata spędził w Nałęczowie; zona rozwiodła 
się z nim, gdy był jeszcze na zesłaniu. Morzyccy mieli siedmioro 
dzieci, z tych; urodzona w Tambowie Faustyna (1864— 19Ю), 
działaczka oświatowa, literatka, członek Organizacji Bojowej PPS; 
autorka popularnych książeczek z historii i geografii; Rozalia 
z Morzyckich Brzezińska (1859—1923), pisarka i działaczka 
oświatowa, autorka książek dla dzieci, elementarzy i czytanek; jej 
mąż, Mieczysław Brzeziński f1858—I9 H ), przyrodnik, działacz 
społeczny i popularyzator wiedzy.
133 Heloiza Hofmeister fv. Hofmejster) z d. Kurcjusz (ok. 
1823—1868), żona Apolina, naczelnika województwa brzeskiego 
w powstaniu styczniowym, zesłanego po raz drugi na Syberię na 
ciężkie roboty; zesłana, wraz z domownikami, do gub. ołonieckiej 
na północy Rosji, za niedoniesienie władzom rosyjskim o miejscu 
ukrywania się męża; ok. IS67 wyjechała na Syberię. (Por. Naniezna- 
m losy międsy Ołońcem a Jadryniem, oprać. A. Brus, Warszawa 1999, 
s. I87-IS8) .
134 Raczej Domeradzka, siostra H. Hofmeistrowej, której towa
rzyszyła na zesłaniu, wraz z córkami Marynią i Punią. (Tamże, 
s. 177).
135 Siostry Podgórskie, Józefa i Helena, kuzynki H. Hofmeistro
wej, zesłane początkowo do Białozierska w gub. nowogrodzkiej, 
następnie połączyły się z rodziną w Ołońcu; po śmierci Heloizy 
lózefa prawdopodobnie poślubiła Apolma Hofmeistra i wyjechała 
z nim do Galicji. (Tamże, s. 230).
136 W  powstaniu styczniowym brało udział, wg różnych szacun
ków, od 79 do 200 ochotników z Francji, na czele z Franęois Ro~ 
chebrune’em, w powstaniu generałem, dowódcą tzw. żuawów 
śmierci. Paul Argant, ur. ok. 18 3 5, dziennikarz i poeta, korespon
dent „Le Temps” i prawdopodobnie „L lllustration”; w powstaniu 
w oddziale innego Francuza, Leona Yunck de Blankenheim; dostał 
się do niewoli, sądzony w Warszawie i pierwotnie skazany na I 5 lat 
ciężkich robót, ostatecznie zesłany w styczniu 1 864 na osiedlenie 
do gub. jenisejskiej; po powrocie do Francji opublikował wspo
mnienia z Syberii pt. Relation sur la Siberie (1874). Pages Louis Ar
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mand, ur. ok. 1 842; służył w oddziale Yuncka; sądzony w Warsza
wie, skazany na osiedlenie z utratą praw, wysłany z Warszawy 
I 3 I 1864  wraz z m.in. Argantem do gub. jenisejskiej; 19 VIII 
I 867 wyruszył z Krasnojarska z powrotem do kraju. Jean Pradon 
(Prada, Pradonne, Predon), ur. ok. 1 8 3 6, syn Jeana; był w oddziale, 
wzięty do niewoli 25 XI 1863; sądzony we Włodzimierzu, skazany
3 XII 1864  na osiedlenie; zwolniony w I 867 . Być może chodzi 
o Leonarda vel Leopolda Marteau fMartand), ur. ok. 1828, syna 
Franęois; skazany na zamieszkanie pod dozorem, wysłany z War
szawy 10 XI I 863 w 8. partii; w styczniu 1864 przebywał w szpi
talu w Moskwie; skierowany do gub. orenburskiej, zwolniony
w I 865 .
137 Bóg jest wielki i dobry ('franc.).
138 Arlekin ma sklepik na rynku przy pałacu, Uczy muzyki wszyst
kich swych służących; Pana Po, pana Li, pana, Chi, pana Nel, Pana 
Poliszynela (franc.).
139 To mały diabełek, z czasem stanie się dużym diabłem (franc.j).
140 Charles Augustin Sainte—Beuve ( 1804—1 869), poeta, powie- 
ściopisarz i krytyk francuski; zbiór artykułów Canseries dii lundi 
ukazał się w Paryżu w latach 18 5 I —1862 (t. I—11) i 1857—1872
o - 1- 15)-
141 Właśc. Bibliotheque Rose lllustrće, publikowana od połowy XIX w. 
przez wydawnictwo Hachette, w eleganckiej szacie graficznej, seria 
książeczek dla dzieci, zwykle pouczających (np. Przykładne dziew- 
czgtka).
142 Właśc. Agot Gjems Selmer, wyd. poi. Warszawa 1904.
143 Powinno być: „Ja zaś z ojczystej chlubny postaci, Żem jeszcze 
Polak, pokręcę wąsa”. Oda Do wąsów Franciszka Dionizego Kniaź - 
nina ( I 75 O—1807 ) wydana w tomie jego Poezyj ( 1787—1788 ).
144 Z ros. charaszo —  dobrze.
145 Pierwszy zamach na Aleksandra II, dokonany w Petersburgu
4 kwietnia 1866 przez Dmitrija Karakozowa ( I 84O—1866), re
wolucjonistę z kręgu iszutińców; robotnik Osip Komissarow pod
bił rękę Karakozowa, gdy ten strzelał do spacerującego po Ogro
dzie Letnim cara.
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146 W. Syrokomla [właśc. L. Kondratowicz], Poezje... Wydanie zu
pełne na rzecz wdowy i sierot autora, t. I —10, wyd. W. Korotyński, War
szawa 1872 .
147 „Ja zamieszkałam na jakiś czas u Ostromęckich. Wyszła mi na 
dobre (...) rozmowa z gubernatorową, bo gdy jeden ze złotoprze- 
mysłowców [Kwiatkowski] przyjechał do Tomska dla wynalezienia 
nauczycielki do dzieci swoich, a nie mogąc znaleźć żadnej Rosjan
ki, po próżnych poszukiwaniach wydał wieczór pod nazwaniem 
«Siekanie kapusty» i zaprosił p. gubernatorową i zonę naczelnika 
żandarmskiego, i w wesołej rozmowie prosił te panie o danie 
mu nauczycielki; wtenczas p. gubernatorowa przypomniała sobie 
o mnie i powiedziała, że zna jedną Polkę, wielką wprawdzie fana
tyczkę, ale mówiącą dobrze po francusku i może ją rekomendować. 
Obie te panie obiecały wstawić się do mężów swoich o pozwolenie 
dla mnie na wyjazd z Tomska, jeśli ten pan zgodzi się przyjąć mnie 
na swoją odpowiedzialność’'. (E. Tabeńska, Z doli..., s. 103—104). 
Przepisy zabraniały co prawda zesłańcom nauczania..., ale na Sybe
rii brakowało nauczycieli i urzędnicy czy przemysłowcy rosyjscy 
chętnie korzystali z umiejętności zesłanych Polaków.
148 Alfons Romanowski (T8I5—1 9 Ю), lekarz z Witebszczyzny, 
zesłany za powstanie styczniowe. (Por. R Szarejko, Słownik..., t. I, 
s. 469- 470).
149 Według zapisu w tomskich księgach metrykalnych Kazimiera 
zmarła 1 5 listopada, w wieku 46 lat.
150 Plntrntse (franc.), plereza —  dawn. biała obwódka naszyta na 
żałobną suknię.
151 Nie wiadomo, o którego pisarza Korzeniowskiego chodzi: 
Apollo ( I 82O—1869), poeta i dramatopisarz, konspiracyjny dzia
łacz polityczny; zesłany w 1862 do Wołogdy; ojciec Josepha Con
rada, czy Józef (1797—1863 ), dramaturg, pedagog, jeden z najwy
bitniejszych prozaików polskich XIX w.
152 W archiwum w Tomsku przechowuje się podanie Witalisa Os- 
tromęckiego z 7 sierpnia 18 72 , z prośbą o zastosowanie wobec 
niego manifestu cara Aleksandra II z I 3 maja I 87 I, co oznaczało 
zwolnienie z dozoru policji i wyjazd z Tomska. (Zespół 3, inwen
tarz 36, wolumen 574, karta 1—2 v.).
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1S5 Plemiona pochodzenia ugrofińskiego, żyjące wówczas w gub. 
tobolskiej i częściowo tomskiej, w dorzeczu Obi i Irtyszu.
154 Jamszęzik (ros.) — woźnica.
155 Nikołaj Jakowlewicz Skarjatin, gubernator kazański w latach 
1867-1880.
Is6 Właśc. Siunbeki; jedyny zabytek pozostały z czasów carstwa 
tatarskiego.
157 Utworzony w I 804.
158 Założona w I 72 3 .
159 Potwierdza to korespondent „Kraju”: „W ogóle nasze miasto 
cierpi niejedną klęskę. Po strasznym głodzie nastąpiła dżuma na 
bydło. Przy tym ogromna śmiertelność, grasująca w mieście, budzi 
straszne obawy w mieszkańcach. Wszystkie te klęski zawdzięcza
my zarządowi miasta, które w brudach prześcignęło wszelkie mo- 
żebne granice". („Kraj” I 884 nr 3 3).
160 Lichoradka (ros.) —  febra, inaczej gorączka, choroba przebie
gająca z wysoką temperaturą i stanami zapalnymi.
101 Zapewne miejsce po Czarnym Jeziorze, jednym z kilku jezior 
na terenie Kazania, które wyschły lub zostały zasypane.
162 Rubaszka (ros.) —  koszul(k)a; dubinka (ros.) — kij, pałka.
165 Już w I 890 miasto wyglądało trochę lepiej: „Wystawa tego
roczna przyniosła miastu przynajmniej tę korzyść, żeśmy wyleźli 
z brudów. Kazań się oczyścił, zrestaurowano bruk i chodniki, upo
rządkowano ogródki publiczne”. („Kraj" 1890 nr 46 ).
164 O kondycji kolonii polskiej i mieszkańcach Kazania krytycz
nie pisał korespondent „Kraju” w 1884: „Nasza tutejsza kolonia, 
składająca się przeważnie z inteligencji, mało objawia swą żywot
ność, znać wśród innego otoczenia zatraciła swoje cechy i charak
ter (...). W  ogólności publicznego życia Kazania trudno dopatrzeć 
iście obywatelskich objawów. Skandale są na porządku dziennym. 
Brak możności przyzwoitego spędzania czasu, prowadza wielu na 
manowce. Tutejszy teatr, rozporządzający nędznymi siłami arty
stycznymi, wabi publiczność wodewilami, operetkami lub paro
diuje dramata. W  salach resursy obywatelskiej doznają entuzja
stycznego przyjęcia kapela Sławiańskiego vel chór kostromskich
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włościan”. („Kraj ’ I 884 nr 2, s. 17). Niewiele się zmieniło po 
dwóch latach: „Powolnie i cicho wloką się dni w kółkach tutejszych 
Polaków; listy z kraju, parę gazet swojskich, kościół, ot i wszystko, 
czym żyjemy i rozporządzamy tutaj”. („Kraj” 1886 nr 45 ). Opi
nia ta zmieni się z czasem.
165 Charles Dickens ( I 8 l2 —I 87O), powieściopisarz angielski, 
najwybitniejszy przedstawiciel angielskiej powieści społeczno— 
-obyczajowej 2 . poł. XIX w.; utwór Mała Dorrit (Little Dorrit) po
wstał w latach l8 5 5 —185 7 . wyd. pol. I 925 .-Krosie (ros.) — ma
leństwo, okruszyna.
166 Friedrich Schiller (1759—1805), niemiecki dramaturg, poe
ta, historyk, filozof i teoretyk sztuki. Rękawiczkę przetłumaczył 
A. Mickiewicz.
167 Johann Schmidt, twórca słowników, konsul rosyjski w Lipsku 
i lektor języka rosyjskiego na tamtejszym uniwersytecie; Rus
sisch—deutsches und deutsch—russisches Handwoerterbucb, Lepzig 1829, 
wyd. ros. 1836 .
168 To nie odpowiada duchowi języka (niem.).
109 Moje dobro, które mnie spotkało (niem.).
170 Idź i wypełnij swój obowiązek moralny, [żal] nie może zakłó
cić pięknego spokoju Twej duszy (niem.).
171 Tragedia Faust (cz. I, 1808 , wyd. poi. 1842 ; cz. 2 , l 8 32, wyd. 
poi. 1962), najważniejsze dzieło Johanna Wolfganga von Goethe.
172 Otto von Bismarck ( I 8 l  5—1898), prusko—niemiecki mąż 
stanu, premier Prus i pierwszy kanclerz zjednoczonego cesarstwa 
niemieckiego; w 1878  zaprowadził system protekcyjny, który 
w zaborze pruskim miał charakter antypolski; w 1 88 5 wydalono 
ok. 3 0 tys. Polaków niemających obywatelstwa pruskiego (tzw. ru
gi bismarckowskie); w rok później Bismarck utworzył komisję ko- 
lonizacyjną do wykupu ziemi od Polaków.
173 Ziemstwa —  instytucje samorządu lokalnego, wprowadzone 
w I 863 ; do ich kompetencji należały sprawy budowy i konserwacji 
dróg, lecznictwa, oświaty ludowej, przemysłu, handlu i in.; organa
mi wykonawczymi ziemstw były zarządy ziemskie.
174 Baryszjtia (ros.) — panna, panienka.
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175 Aleksandr F. Kiereński ( l 8 8 l—1970), polityk rosyjski; po 
zwycięstwie rewolucji lutowej w 1917 w Rządzie Tymczasowym, 
od lipca premier, od września wódz naczelny armii rosyjskiej; 
w 19 1 8  wyjechał na emigrację.
176 Nikołaj G. Czernyszewski ( 1828—1889), rosyjski filozofj 
wyznawca socjalizmu utopijnego, krytyk literacki, pisarz; za książ
kę Cyto didat’ (Co robić; druk. w czasopiśmie „Sowriemiennik" 
w I 863 , wyd. pol. 1 9 5 7), w której przedstawił ideał nowego czło
wieka i wizję przyszłego społeczeństwa socjalistycznego, został 
w I 864 zesłany na Syberię.
177 Nikołaj A. Dobrolubow ( I 836—I 86I ), rosyjski myśliciel, pu
blicysta, krytyk literacki; uczeń Czernyszewskiego.
178 Dmitrij I. Pisariew ( I 84O—1868) , rosyjski krytyk literacki, 
publicysta; w latach 1862—1863 więziony w Twierdzy Pietropaw- 
łowskiej w Petersburgu.
179 Iwan S. Turgieniew ( IS 1 8—1883 ), pisarz rosyjski; powieść 
Otcy i dieti (Ojcowie i dyieci) ukazała się w 1862 (wyd. pol. IS 7 1); 
Iwan A. Gonczarow ( I S 12—IS 9 1), pisarz rosyjski; Obry w 1869, 
wyd. poi. pt. Urwisko I 952 .
180 Fragmenty artykułu Bazarów D. I. Pisariewa, opublikowanego 
w piśmie „Russkoje słowo" 1862, t. 3. Przedruk [w:] tegoż, Socyi- 
nienija, t. 2, Moskwa 195 5, s. 7—50.
181 John Stuart M ili (T806—1 8 7 З ), angielski filozof, logik i eko
nomista; Poddaństwo kobiet 1869 , wyd. poi. 1995.
182 W  latach 60. XIX wieku powstał w Rosji demokratyczny ruch 
narodnicki, pozostający pod wpływem Hercena i Czernyszewskie
go; jedną z form działalności było tzw. cbojdienije w naród (wędrówki 
w lud) młodzieży inteligenckiej, co w 1874  zakończyły masowe 
aresztowania jego uczestników.
183 Powieść Widma ukazała się w I 88O w „Kłosach” (wyd. osobne 
Wilno I 8 8 l ), podobnie Sylwek Cmentarnik ( „Ateneum” I 880,wyd. 
osobne Wilno I 8 8 l) , zaś Bańka mydlana. Obrazek miejski w latach 
1882—1883 w „Kraju” (wyd. osobne Warszawa 1886).
184 Józef Ignacy Kraszewski, pseud. Bolesławita ( 18 12— 18 8 7), 
powieściopisarz, poeta, publicysta, historyk; powieść Szalona uka
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zała się w „Ateneum” w IS S I , a jako osobne wydanie w 1882 
w Warszawie.
185 Pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż jest znany Zygmunt 
Miłkowski ( 1824—1 9 1 5 ), powieściopisarz, publicysta, działacz 
polityczny i społeczny; Wyśniona. Fantazja prozy —  niby powieść wy
drukowana w „Bluszczu" w 1877  i w tym samym roku wydana 
osobno w Warszawie.
186 Charles Darwin ( l8 0 9 —1882), przyrodnik angielski, twórca 
teorii ewolucji biologicznej, zw. darwinizmem; O powstawaniu ga 
tunków drogą, doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras 
w w alce o byt 1859, wyd. poi. 1884; The Descent ofMan I 87I, wyd. 
poi. pt. O pochodzeniu człowieka 1874-
187 Ernst Heinrich Haeckel (1834—1919), niemiecki zoolog, 
ewolucjonista, filozof; napisał m.in. Dzieje utworzenia przyrody 1868 , 
wyd. pol. I 87I.
188 Thomas Henry Huxley (1825—1895) , angielski zoolog, pale
ontolog, tilozof lekarz; пор. Ewolucja i etyka 1 874. wyd. poi. 1904-
189 Henry Thomas Buckie ( l8 2 I —1862), angielski historyk kul
tury i socjolog; Historia cywilizacji w Anglii, t. 1—2, 1857— l8 6 l ,  
wyd. poi. 1865—68.
190 Leopold Ranke (1795—1886), historyk niemiecki, profesor 
uniwersytetu w Berlinie; m.in. Historia papieży i papiestwa, t. 1—3, 
1834—1839 , wyd. poi. 1 8 7 З —1876 ; monografie poświęcone hi
storii Prus, Francji i Anglii w XVI—XVII w.
191 Ludwig Buechner (1824—1899 ), lekarz, fizjolog i filozot nie
miecki; jedno z jego głównych dzieł, Kraft und Stoff (Siła i materia ) , 
ukazało się w 185 5.
192 Herbert Spencer (1820—1903), angielski filozof i socjolog, 
jeden z twórców socjologii; Wstęp do socjologii ukazał się w Warsza
wie w 1884 ; pierwsze wydanie dzieła O wychowaniu umysłowym, mo
ralnym i fizycznym także w Warszawie w 1879 i kilka wydań następ
nych.
195 W  I 893 , jak donosił „Kraj” w nr. 48 , „większość Polaków na
leży do inteligencji; jest między nimi kilku urzędników, kilku do
ktorów i adwokatów, dwóch profesorów uniwersytetu i kilku na
uczycieli gimnazjum. Resztę ludności stanowią kupcy, przemy
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słowcy i rozmaitego rodzaju służący, jako to: Stróże, kucharki, po
kojówki e tc .'
194 Robert Antoni Stanisławski ('18 17— ISS 3), prawnik, tłu
macz, profesor uniwersytetów w Charkowie i Kazaniu; został prze
niesiony do Kazania (formalnie nie zesłany ) w IS 3 9 za powiąza
nia ze Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; Jan Stanisławski ( 1 860— 
—1907), wybitny malarz, profesor krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.
195 Ludwik Nowicki (ok. 18 30—1886), zesłany za udział w po
wstaniu styczniowym do Ufy; szkołę muzyczną w Kazaniu założył 
w 1870 i kierował nią do końca życia. „Kraj" donosił o śmierci No
wickiego jako o „dotkliwej stracie, jaką poniosło towarzystwo tu
tejsze polskie". („Kraj” 1886 nr 4 ).
190 Właśc. Rudolf Strobl ( 1 83 I —1915 ), polski pianista i peda
gog, wiatach 1866—1896 w Instytucie Muzycznym w Warszawie.
197 P a m ię tn ik  s t a r e g o  s u b iek ta , kilka tak zatytułowanych rozdziałów 
w powieści L alka , drukowanej w „Kurierze Codziennym” w latach 
I 887—1889 , wyd. osobne t. 1—3 1890 .
198 Jerzy Warchałowski (IS74—19 3 9), teoretyk, krytyk i propa
gator sztuki, założyciel m.in. Towarzystwa Polska Sztuka Stoso
wana i Spółdzielni Ład.
199 Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929 ), językoznaw
ca i publicysta, od 1874  w Kazaniu, twórca tzw. kazańskiej szkoły 
lingwistycznej zajmującej się filozofią języka; w 1 8S 3 przeniósł 
się do Dorpatu.
200 Mikołaj Kruszewski (1 85 I—1887), językoznawca, w Kazaniu 
od 1 878; od 188 3 profesor gramatyki porównawczej i sanskrytu.
201 Powieść drukowana w „Kraju” w latach 1894—1895, wyd. 
osobne Petersburg IS 96, Warszawa 1913.
202 Określenie Orzeszkowej w stosunku do osób, które opuszcza
ły kraj, aby w Rosji znaleźć intratne posady i karierę.
205 Maria Deryng fDerynżanka) ('1857—1918), córka aktora, l i
terata i dyrektora szkoły dramatycznej Emila Derynga, czołowa, po 
Helenie Modrzejewskiej, gwiazda scen warszawskich; w 188 3 wy
szła za mąż za prawnika Bogumiła Colonna—Walewskiego, z któ
rym wyjechała w głąb Rosji, by nigdy już nie wrócić na scenę.
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204 Być może chodzi o Stanisława Walewskiego, ur. ok. 1 83 5, wła
ściciela ziemskiego z Piotrkowskiego, zesłanego za działalność 
w Organizacji Narodowej na Syberię Wschodnią do gub, jenisej- 
skiej, który w 187I został przeniesiony do Wiatki, lub o Aleksan
dra, zesłanego na katorgę w hucie Piotrowskiej na Syberii.
205 Piotr Stefan Seifman (1823 — 1903), weterynarz, dyrektor 
uczelni weterynaryjnych w Warszawie i Lwowie; od 1873 w Kaza
niu, gdzie rok później zorganizował Instytut Weterynaryjny, obej
mujący osiem katedr, którego został dyrektorem i wykładowcą.
206 August Wiktor Witkowski (1854-1913 ), fizyk, profesor 
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; spośród wielu 
książek z zakresu fizyki np. Z a s a d y  f iz yk i, t. 1-3, Warszawa 1892- 
—19 12, W stęp  d o  f i z y k i  t e o r e t y c z n e j ,  Kraków 1902 czy F iz yk a  d o ś w i a d 
cz a ln a ,  Kraków I 904—1905 .
207 Stanisław Kalinowski (1873  — 1946), fizyk, profesor Po
litechniki Warszawskiej i Wolnej Wszechnicy Polskiej, senator 
i poseł.
208 Wlaśc. Józef Kremer ( i  806—1 875 ), filozof i historyk sztuki, 
uczeń Hegla; chodzi zapewne o L is t y  у  K r a k o w a ,  1843, które wg 
K. Libelta „rozbudziły w nas pierwsze gruntowniejsze i jaśniejsze 
pojęcie o pięknie i sztuce".
209 Józef Maria Hoene—Wroński (1776—18 5 3), filozof metafi
zyk, filozof wychowania, matematyk, astronom, fizyk, technik wy
nalazca, prawnik, ekonomista, jeden z czołowych przedstawicie
li polskiej filozofii mesjanistycznej; Prawo tworzenia, spolszczył 
Cz. Jastrzębiec—Kozłowski, Warszawa 193 3 — popularny wykład, 
zaczerpnięty z Nomothetique messianique ou lois supreme du ttmnde, Paris 
I8 8 l, dotyczący kluczowego zagadnienia filozofii Hoene—Wroń
skiego.
210 Epidiaskop —  projektor, rzutnik.
211 Aleksandr Lwowicz Apuchtin (1822—1904), rosyjski kurator 
Warszawskiego Okręgu Naukowego w latach 1879—1897; rusyfi- 
kator szkolnictwa w Królestwie Polskim (ograniczał szkolnictwo 
polskie, wprowadził system nadzoru policyjnego nad nauczyciela
mi i uczniami, rugował ze szkół niepokornych uczniów i nauczycieli. 
Obrazowo opisuje system apuchtinowski świadek epoki, Aleksan
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280 Pamiętnik z lat 1862—1911

der Kraushar: „Straszliwą rolę Murawiewa—Wieszatiela na Litwie 
spełniał, wprawdzie bez stryczka i szubienicy, Apuchtin w Króle
stwie, dławiąc młodzież polską przy pomocy przedajnych dyrekto
rów i inspektorów gimnazjalnych wyrafinowaną dokuczliwością, 
pomiataniem ich uczuć i porywów młodocianych, narzucaniem im 
poglądów na przeszłość kraju, wytworzonych przez zatrute niena
wiścią umysły pisarzy i publicystów rosyjskich, podkopywaniem 
powagi rodzicielskiej w stosunku do dziatwy i tamowaniem nie
licznym niedobitkom nauczycieli—Polaków w szkołach i gimna
zjach wszelkiego wpływu dodatniego na rozwój humanitarny mło
dzieży. (...) System Apuchtina polegał nie tylko na przymusowym 
rugowaniu polskości z przedmiotów szkolnych (...), lecz zmierzał 
przede wszystkim do zaszczepienia moskiewszczyzny na grun
cie duchowym i moralnym umysłów młodocianych (...). Wychowa- 
niec szkół apuchtinowskich uważanym był za obiekt doświadczeń 
pedagogicznych, podatny do obróbki według modły określonej 
w sekretnych zarządzeniach okręgu naukowego”. (A. Kraushar, 
Czasy szkolne za Apuchtina. Karta zypamiętnika ( i8yy— t 8 gy ) ,  Warszawa 
1915, s. 5-6, 9 -10 ).
212 Dramat Jerzego Żuławskiego (1874—191 5 ), wydany we Lwo
wie w 1903, poświęcony Marianowi Langiewiczowi.
213 Czyń swoje, nie bacząc na koniec (łac.).
214 Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie, i patrz końca (łac.).
215 Pierwszą demonstracją młodzieży akademickiej w Warszawie 
była tzw. schodka apuchtinowska: gdy Apuchtin wydalił z Instytu
tu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach 129 studen
tów, jeden z akademików, Rosjanin J. Zukowicz, 16 kwietnia 188 3 
spoliczkował kuratora (wg innych źródeł chodziło o drobny zatarg 
natury biurokratycznej); poparli go inni studenci, organizując 
wiec na Uniwersytecie, do akcji wprowadzono wojsko, zamieszki 
trwały do dnia następnego, zatrzymano ponad 100 osób, na Uni
wersytecie odbył się proces, w wyniku którego skazano 128 osób. 
Kolejną falę represji spowodowała manifestacja ku czci Konstytu
cji 3 maja w 1891 —  aresztowano stu kilkudziesięciu studentów, 
jeden z nich popełnił w więzieniu samobójstwo. Rok 1892 przy
niósł m.in. protesty i demonstracje przeciwko brutalności zniena
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Pamiętnik z lat I862—I9 II  28 l

widzonego profesora Ziłowa, kiedy to przywódców relegowano, 
podobnie jak kilku studentów w związku ze sprawą studenta, Ro
sjanina Lewszyna, grożącego donosami. Największe wystąpienia 
studenckie miały miejsce w latach 1893—1894: w marcu wybuchły 
zamieszki, ponieważ władze uczelni nie chciały uczynić zadość 
żądaniom akademików i wydalić złodzieja i donosiciela Silber- 
sztejna —  wydalono ponad 3 0 studentów Polaków; w kwietniu 
1894 odbyły się manifestacje w setną rocznicę bitwy pod Racławi
cami i dla upamiętnienia „rzezi Moskali" pod wodzą Kilińskiego, 
aresztowano ponad 160 studentów, kilkudziesięciu zesłano. Ko
niec wieku przyniósł kolejne demonstracje przeciwko Ziłowowi 
i innym profesorom w związku z budową pomnika Murawio- 
wa w Wilnie i strajkiem studentów w Rosji. (Dzieje Uniwersytetu 
Warszawskiego i&oy—uyty,  red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981, 
s. 4 6 1 nn.; por. też S. Koszutski, Walka m ło d z ie ż y  polskiej o wielkie idea - 
fy, Warszawa 1928).
210 Epuzer —  przęst. kandydat do małżeństwa, konkurent.
217 W  1886 w Kazaniu studiowało na uniwersytecie 44 Polaków, 
głównie na Wydziale Medycznym, i 17 w Instytucie Weterynaryj
nym. („Kraj” 1886 nr 3).
218 H is t o r ia  o  p r a —p r a —p ra . . .  w n u k u  i  p r a —p r a —p ra . . .  d z ia dk u . P o w i e ś ć  
w  d w ó c h  cz ę ś c ia ch ,  drukowana w „Gazecie Warszawskiej” w I 86O; 
wyd. osobne t. 1—2, Wilno 1863; wyd. skrócone pt. H is t o r ia  o p r a — 
—p r a —d z ia d k u , Warszawa 1886 .
219 Z r o p n y c h  sfer . N o w e l e  i ob razk i, Warszawa 1879-
220 Drukowane w „Gazecie Polskiej" w 1877, wyd. osobne War
szawa I 88O.
221 Jubileusz T. T. Jeża przypadający w 1882  uczciło środowisko 
warszawskich pozytywistów wydaniem książki zbiorowej Ognisko 
(m.in. E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, A. Dygasiński); polska 
młodzież akademicka w Genewie uczciła Jeża dwukrotnym obcho
dem, w I 883 i 1884 .
222 Zob. przyp. 418  i 41 9 .
223 Andrzej Gawroński (1885—1927), genialny poliglota, orien- 
talista i lingwista, organizator studiów orientalistycznych w Pol
sce; zmarł na gruźlicę.
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282 Pamiętnik z lat 1862—1911

224 Romualda Baudouin de Courtenay z Bagnickicłi (1857—
— 1935), żona Jana, publicystka i działaczka społeczna,
225 E ssa is  d e  la  p s y c h o l o g i e  c o n t e m p o r a in e  Paula Bourgeta, wyd. w 1883.
226 Gustave Flaubert ( 1 821  — 1880 ), pisarz francuski, uważany 
za najwybitniejszego realistę; M a d a m e  B o v a r y  1857, wyd. pol. I 87S.
227 M e h r  L i c h t !  —  zwykle cytowane jako ostatnie słowa Goethego.
228 Tombola — p r g e s t .  zabawa połączona z loterią fantową.
229 W  I 886 (nr 3) „Kraj" podał statystykę czasopism polskich 
prenumerowanych w Kazaniu: „Kraj" —  17, „Kurier Warszawski”
—  5, „Słowo”, „Tygodnik Ilustrowany", „Kłosy", „Bluszcz" po 4, 
„Prawda”, „Przegląd Tygodniowy", „Biesiada" po 3, „Tygodnik 
Powszechny”, „Gazeta Lekarska" po 2, „Echo Muzyczne", „Prze
gląd Katolicki”, „Wieczory Rodzinne", „Świt", „Tygodnik Mód 
[i Powieści]”, „Ateneum", „Kronika Rodzinna" po I.
250 Aleksander Świętochowski, pseud. Poseł Prawdy (1849— 
—19 3 8), pisarz, publicysta, historyk i filozof czołowy ideolog po
zytywizmu polskiego.
251 Zbiór antyklerykalnych pamfletów, opublikowanych w „Praw
dzie” w 1882: I. Pycha, II. Łakomstwo, III. Nieczystość, IV. Za
zdrość, V. Gniew, VI. Obżarstwo, VII. Lenistwo.
232 Nie była to pierwsza taka instytucja w Kazaniu: „Od kilku lat 
istniała tu tak maluczka czytelnia polska, ze poszła w zapomnienie. 
Obecnie młodzież krząta się około podtrzymania i powiększenia 
zbioru”. („Kraj" 1884  nr 5).
23 3 Leonid Iwanowicz Czerkasow, generał—major, w 1882  guber
nator kazański; jako gubernator płocki w 1384 1 8 8 7 zyskał sławę 
bezwzględnego rusyfikatora oraz niekompetentnego i przekupne
go urzędnika. (Por. Ł. Chimiak, G u b e r n a t o r z y  r o s y j s c y  w K r ó l e s t w i e  P o l 
sk im . S zk ic d o  portretu z b i o r o w e g o ,  Wrocław 1999, s. 84, 85, 230—237, 
313).
234 Teatr amatorski był wydarzeniem dla polskiej kolonii w Kaza
niu, zasługującym na wzmiankę na łamach nieocenionego „Kraju": 
„Sala stosunkowo niewielka, była przepełniona publicznością, nb. 
nie tylko polską. Na scenie odegrano trzy jednoaktówki: P o  d r o d z e ,  
Z  r o z p a cz y  Gawalewicza i T a t u ś p o z y o l i l .  Amatorzy wywiązali się wy-
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Pamiętnik z lat 1862—1911 283

bomie ze swych ról. Po przedstawieniu tańczono do białego rana”. 
(„Kraj I 884 nr 9).
255 W 1898 „Kraj” donosił: „(...) wszelako i tu, w tatarskiej nie
gdyś stolicy, krzątamy się i żyjemy duchowo, o ile stać nas na to. 
Więcej czytamy niż dawniej, więcej prenumerujemy pism polskich 
niz przed kilkoma laty, urządzamy na probostwie choinkę w czasie 
świąt Bożego Narodzenia, przeważnie dla biednych dzieci. W tym 
roku udała się ta zabawa wyśmienicie: 68 dzieci obdarowano 
książeczkami obrazkowymi Urządzenie zabawy zawdzięcza
my głównie ks. proboszczowi Szymkiewiczowi i pannie J. Ostro- 
męckiej. Osoby dorosłe miały rozrywkę inną, mianowicie teatr 
amatorski, dwa razy powtórzony; odegrano jednoaktówki: Gawa- 
lewicza Za późno, Korzeniowskiego Stacja pocztowa w Hulczy i Fred
ry Piosnkę wujasyka, Amatorowie grali dzielnie”. („Kraj" 1897 
nr 4. s. 18). W  rok później Towarzystwo wystawiło trzy jednoak
tówki: Posażjuę jedynaczkę Fredry, Fałszywe blaski Mellerowej i Ciotkę na 
wydaniu Blizińskiego; występ uświetniła „ni mniej, ni więcej, tylko 
ongi uwielbiana Derynżanka, a dziś p. Walewska. Jej zacna uczyn
ność, na tle wspomnień naszych o jej świetnej scenicznej przeszło
ści tak nas naelektryzowały, iż powitaliśmy ją na estradzie z nie
zwykłą serdecznością”. („Kraj" lS 9 9 n r  14 , s. 1 7 ) .W 1902 „ama
torowie z werwą odegrali komedie: Consilium facultatis, Złoty cielec 
i O Józię —  czysty zysk na dochód Towarzystwa wyniósł 300 ru
bli”. („Kraj" 1902 nr IO). I jeszcze w 1904 —  Wicka i Wacka Przy
bylskiego.
236 Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Kazaniu powstało 
wcześniej, w IS 98, o czym donosił „Kraj" (nr 9), wymienia
jąc wśród członków założycieli Marię Ostromęcką, która weszła 
w skład zarządu, oraz Jadwigę jako kandydatkę do zarządu.
237 Autorem „kaprysu bohaterskiego" Przebudzenie lwa (Le re'veil 
du lion — Caprice ЫгоЦие op. I I 5), utworu o olbrzymiej w 2 . poł. 
XIX w. popularności, był Antoni Kątski ( I 8 l7 - l8 9 9 ) ,  pianista 
i kompozytor, brat skrzypka wirtuoza Apolinarego ( 1 825 —1 879) .
238 Zapewne chodzi o Michała Zakrzewskiego ( 1 S44—1904), 
śpiewaka, dyrygenta i kompozytora, pedagoga. Słowniki wymie
niają też Henryka Zakrzewskiego, „posiadającego piękny głos te
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284 Pamiętnik z lat 1862—1911

norowy". Natomiast w 1901  „Kraj" (nr 43 ) donosił o 30—letnim 
jubileuszu pracy w zawodzie artysty śpiewaka Juliana Zakrzew
skiego, kierownika chóru przy kościele katolickim — na scenie tea
tru miejskiego „jubilat wystąpił w najpiękniejszej swojej roli, Elea- 
zara w Żydówce".
239 Halka Stanisława Moniuszki (wystawiona w 1847 i w zmie
nionej wersji w 1858) , Faust Charles’a Gounoda (1859), Ciocon- 
da Amilcare Ponchielliego ( I 876 ), Żydówka Jacques'a Halevy’ego 
( I 835) , Hugenoä Giacoma Meyerbeera (IS  36 ).
240 Józef Hoffman (1876—1957), polski pianista i kompozytor, 
jeden z najwybi tnij szych pianistów XX w,
241 Jesienią 1889; list najprawdopodobniej nie zachował się. 
W  odpowiedzi na uprzejmy list Orzeszkowej, deklarującej goto
wość do udzielenia „i zdań, i rad", Ostromęcka wysłała 13 paź
dziernika t. r. obszerny, cytowany we wstępie list, zapoczątkowu
jący długoletnią, i coraz serdeczniejszą, korespondencję i znajo
mość.
242 Aleksander II zginął w zamachu bombowym, dokonanym 
przez członka Narodnej Woli, Polaka J. Hryniewieckiego.
243 Aleksander III ( 1 845—1894), cesarz rosyjski od 1 881 .
244 Córka króla duńskiego Christiana IX, ur. 1847, od 1866 żona 
Aleksandra, zmarła po 1896 .
245 Witalis Ostromęcki pełnił również przez wiele lat obieralną 
funkcję syndyka przy kazańskim kościele katolickim, o czym wspo
minano wielokrotnie w korespondencjach „Kraju”, podkreślając 
zasługi Ostromęckiego, „którego zacna i niestrudzona kilkoletnia 
działalność jako syndyka znacznie się przyczyniła do wyprowadze
nia finansów kościoła ze stanu chaosu, w jaki wprowadziła go ad
ministracja poprzednia". ('„Kraj" 1888 nr 13). „W ogóle za cza
sów obecnego proboszcza, ks. Karola Sliwowskiego, i syndyków 
świątynia nasza upiększyła się do niepoznania. Porządek i ład 
w gospodarstwie kościelnym i w nabożeństwie wzorowe". („Kraj" 
I 90I nr43, s.I I ) .W  I 902 Ostromęcki został wybrany na prezesa 
komisji rewizyjnej Towarzystwa Dobroczynności, a w 1 9 0 4  na je
go członka honorowego. Wielokrotnie przekazywał na rzecz koś
cioła znaczne ofiary.
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240 Mąż Kazimiery ( 1866-193 3 ). Klemens Kruszewski (1858— 
—1945 1̂, inżynier leśnik, absolwent Instytutu Puławskiego; w la
tach 1895—1902 pomocnik zarządzającego Puszczą Białowieską, 
od 1902  w Symbirsku, gdzie zarządzał gospodarstwem leśnym, 
następnie w Przysusze w Radomskiem; Kruszewscy mieli troje 
dzieci; Mieczysława ('1889—1940), inżyniera, zmarłego w obozie 
jenieckim w Woldenbergu, Stanisława (1893—1919), który zginął 
śmiercią żołnierza jako rotmistrz 3. pułku ułanów tzw. Dzieci 
Warszawskich, i Irenę Sylwię, ur. 1 897, zamężną Skórską, która po 
wojnie pracowała jako inżynier w zakresie projektowania budyn
ków służby zdrowia; data śmierci nieznana.
247 Stanisław Nahorski ( l 826—1896), adwokat i działacz spo
łeczny w Grodnie, m.in. prezes Towarzystwa Dobroczynności, 
Sądu Sierocego, Opieki Mieszczańskiej; doradca prawny Orze
szkowej od 1867; pisarkę łączyła z Nahorskim długoletnia przy- 
j aźń i miłość, ale ślub mogli wziąć dopiero w 1 8 94, po śmierci żo
ny mecenasa, Leokadii.
248 O jubileuszu dwudziestopięciolecia pracy pisarskiej Orze
szkowej pisał F. Godlewski: „Pani Orzeszkowa chętnie zapraszała 
przyjaciół do swego tuskulum [ciche schronienie wiejskie] w Po- 
niemuniu. Tam, w roku 18 9 1—ym miał miejsce skromny obchód 
pierwszego jubileuszu jej ćwierćwiekowej pracy literackiej. Uro
czystość w ówczesnych warunkach politycznych musiała mieć za
kres bardzo ograniczony, odbywała się prawie po kryjomu — na ra
ty. Skoro tylko władze dowiedziały się o powstaniu komitetu jubi
leuszowego, gubernator pod groźbą represji kazał przerwać rozpo
częte kroki, delegaci więc i przyjaciele jubilatki zjeżdżali do Ponie- 
munia w różnych terminach i po kilka osób —  konspiracyjnie. 
Pewnej niedzieli, kiedy przybywali nieliczni goście, a przy obiedzie 
skończyły się przemówienia, zadźwięczał dzwonek pocztowy i nie
bawem wpadł do przedpokoju tak zwany prystaw (starosta) [na
czelnik policji], zbrojny i błyszczący zdziwionym panom powie
dział, ze przybył z polecenia władzy jeszcze wyższej, ponieważ ma 
się tu odbyć jakoweś zebranie. Przy stole zapanowała cisza. Nie
proszony gość, wyprężony na baczność przed panią Orzeszkową, 
przedstawił się po rosyjsku: «Wielbiciel waszego talentu —  pry-
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staw Gorain». (...) Chwilowe zaniepokojenie ustąpiło miejsca we
sołości. Był to miły i rzadki wypadek, kiedy musztarda zjawiła się 
w samą porę”. (F. Godlewski, Pani Orzeszkowa, Warszawa 1934, 
s. 4 7 -4 8 ).
249 Wacław Jacuński (1873  —1 9 1 7 ), jeden z pupili Orzeszkowej, 
któremu pisarka ułatwiła studia chemiczne w Petersburgu i wyjazd 
do Paryża dzięki stypendium H. Wawelberga; od 1897 w Warsza
wie, następnie w Moskwie jako dyrektor szkoły realnej. Z. Rabska 
wspomina go jako swego niedoszłego narzeczonego. (Z. Rabska, 
Moje życie yksiążką, t. I, Wrocław 1959).
250 Jadwiga Eysymonttówna ( 1878—1938 ), córka adwokata gro
dzieńskiego, jedna z pupilek Orzeszkowej, która wysłała ją na Kur
sy Baranieckiego do Krakowa; w 1900 poślubiła Ryszarda Kunic
kiego.
251 Ryszard Kunicki ( 187 3—19 6 0 ), brat Stanisława, proletariat- 
czyka, działacz socjalistyczny, lekarz społecznik, poseł do parla
mentu austriackiego, następnie do sejmu w II Rzeczypospolitej.
252 Zofia Kossak—Szczucka ( 1890—19 6 8 ), powieściopisarka, 
wnuczka malarza Juliusza Kossaka; zbiór opowiadań o Śląsku Nie
znany kraj ukazał się w 19 3 2 .
255 Drukowany w bytomskiej „Gwieździe” w 1903 lub 1904, 
wyd. osobne Warszawa 1 9 2 1 ; wzywał do utrzymania polskości, 
strzeżenia mowy i obyczaju narodowego.
254 Określenia zaczerpnięte z twórczości Orzeszkowej: zbiór 
opowiadań Z różnych sfer (zob. przyp. 219), powieść Niziny, „Kraj" 
I 884, wyd. osobne Warszawa I SS5.
2-  Nowela Gedali, „Dziennik Łódzki” 1884 , wyd. osobne War
szawa 1885; Ani kawałeczka. Obrazek, „Gazeta Warszawska” 1890 , 
wyd. osobne Warszawa I 898; Bohatyrowicze —  nazwisko pocho
dzących ze szlachty zagrodowej bohaterów powieści Nad Niemnem, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1887 , wyd. osobne t. 1—3, Warszawa 
1888 .
256 Latem 1894 powstała pierwsza niedokończona wersja powie
ści, zawierająca pięć rozdziałów i początek szóstego; jesienią Orze
szkowa przerobiła wersję z lata i wysłała do druku. Powieść Wielki
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ukazała się w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym ’ 
w 1895.
257 Camille Saint—Saens ( lS3 5—1921), francuski kompozytor 
i pianista.
258 Chodzi zapewne o Aleksandra Rajchmana (T 85 5—1 9 1 5). pu
blicystę, literata, dyrektora administracyjnego Filharmonii i Ope
ry Warszawskiej; od 1890 red. „Echa Muzycznego, Teatralnego 
i Artystycznego" (wyd. w latach 1877—1907).
259 Wincenty Lutosławski ("186 3—19 54), filozof, historyk myśli 
platońskiej, wyznawca spirytualizmu, którego centralną ideą była 
idea progresywnej reinkarnacji; ukończył studia chemiczne i filo
zoficzne w Dorpacie, od 1890 docent na Uniwersytecie Kazań
skim, w 1898 rozpoczął wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, w latach międzywojennych profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie; inicjator powstania w 1903 związku 
poczwórnej wstrzemięźliwości „Eleusis". Zona, Sofia Casanova 
Perez Equia (1862—1958), zwana Sofitiną, hiszpańska poetka, pi
sarka i dziennikarka, opublikowała kilkanaście powieści i kilkaset 
artykułów pod nazwiskiem Casanova de Lutosławski. Córki: Ma
ria ( I 888—1979 ), zamężna za Michałem Niklewiczem; Izabela 
( 1889—1 972) , zamężna za gen. Romualdem Wolikowskim, litera
tka, publicystka i tłumaczka; Jadwiga Zofia, ur. w Kazaniu w 1891, 
zmarła w wieku czterech lat; w 1897 urodziła się Halina, zamężna 
za Czesławem Meissnerem, zmarła w 1989 . Z drugiego małżeń
stwa, z Wandą Peszyńską, Lutosławski miał syna Tadeusza, ur. 
1 9 1 З, i córkę Jadwigę, ur. 1922.
260 Studentów tych —  i „panny Ostromęckie" —  wspomina Lu
tosławski, pisząc: „Powstało kółko polskie dla czytania i objaśnia
nia wieszczów. Toczyły się liczne rozmowy w tym kółku na tematy 
psychologiczne i społeczne”. (W. Lutosławski, Jeden łatwy ąywof, 
Warszawa 193 3, s. 184 ) . Lutosławski przebywał w Kazaniu od 
1 8 9 0  do 1 8 9 З, i nie wspominał dobrze tego czasu: „Poznałem 
w Kazaniu ten dziwny dla mnie byt pospolity bez jutra, bez ambi
cji, bez zapału, który jest dolą większości ludzi. Poznanie tej po
spolitości wyzywało we mnie reakcje pogardy i nienawiści ’. (Tam
że, s. 1 8 9 ).
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288 Pamiętnik z lat 1862—19II

261 Rene Descartes, Kartezjusz (1596—1650), francuski filozof 
i matematyk, czołowy przedstawiciel francuskiego racjonalizmu 
XVII w.; Rozprawa o metodzie, wyd. 1637. wyd. poi. 1 9 2 1 .
262 Platon (ok. 427—347 p.n.e.), filozof grecki, uczeń Sokratesa; 
pozostawił 3 6 p ism — Dialogów.
263 M.in. Bolszewicy w polskim dworze, Warszawa 1 9 2 1 , Andrzej Korec
ki. Powieść współczesna, Warszawa 1932, Małżeństwo Zazy, Poznań 
1934.
264 „Pozyskaliśmy pomoc panny Jadwigi Ostromęckiej, która 
zgodziła się nam towarzyszyć jako nauczycielka naszych dzieci, co 
wprawdzie powiększało koszty podróży, ale wielce ułatwiało pracę 
literacką mojej żony i wychowanie polskich dzieci na obczyźnie”. 
(W. Lutosławski, Jeden,,,, s. 183). Dalej Lutosławski pisze o Ostro- 
męckiej jako o osobie zacnej i inteligentnej, „która chciała poznać 
lepiej język angielski i skorzystała ze sposobności, jaką nastręczał 
nasz pobyt w A nglii'. ( Tamże, s. 196).
265 Wystawa miała miejsce w 1893, dla uczczenia 400—lecia od
krycia Ameryki przez Kolumba (przesunięta o rok z powodu wy
borów w USA).
200 Zapewne mowa o osadzie nad Wołgą w pow. czeboksarskim 
gub. kazańskiej.
207 Być może chodzi o Teodora Wojtkiewicza, ur. ok. I 8 l 9 na Ko- 
wieńszczyźnie, urzędnika; skazany za ułatwianie osobom wysła
nym z Litwy tajnej korespondencji z pozostałymi rodzinami, ze
słany w trybie administracyjnym pod nadzór policji do gub. ko- 
stromskiej, uzyskał zezwolenie na pozostanie w Niznym Nowo
grodzie; w I 865 był wdowcem.
268 Dziegieć —  ciemnobrunatna gęsta ciecz, produkt suchej de
stylacji różnych gatunków drewna; rogoża —  mata pleciona z sito
wia albo łyka wymoczonego.
269 T j. mierzonymi na łokcie = od 0,47 do 0,78 m.
270 Właśc. Wrota Woskriesienskije, połączone z kaplicą Iwerską, 
zbudowaną w I 68O w północnej części placu Czerwonego, zbu
rzone w I 9 3 I, odbudowane w latach 90. XX w.; w kaplicy ikona 
Matki Boskiej Iwerskiej, ciesząca się wielką czcią w Moskwie.
271 Kazionnyj (ros. ) —  skarbowy, rządowy, urzędowy.
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272 Cerkiew wzniesiona dla uczczenia zwycięstwa w wojnie roku 
1 8 1 2 .
275 Za ojczyznę, dla ojczyzny (łac.).
274 Wasilij P. Wereszczagin ( 1 842—1904), malarz rosyjski; w cer
kwi Spasitiela znajduje się ogromnych rozmiarów malowidło Naro- 
dzenie Chrystusa, sześć obrazów ze scenami Męki Pańskiej oraz kilka 
innych dzieł, które powstały wiatach 70, i na początku 80. XIX w.
275 Henryk Siemiradzki (1843—1902), malarz polski, przedsta
wiciel akademizmu; obok Ostatniej Wiecyerzy, powstałej w latach 
I 877—1878 , uznanej za najwybitniejsze dzieło w świątyni, Siemi
radzki namalował dla cerkwi Spasitiela cykl czterech obrazów z ży
cia Aleksandra Newskiego ( I 876 ) oraz Chrzęst Jezitsa ( 1878 ) 
i Wjazd Jezusa do Jerozolimy ( 18 7 8 ).
276 M ariaż Siemaszków Obrębska (ok. 18 5 4— 19 16), sekretarka 
i lektorka Orzeszkowej, z czasem jej najbliższa powiernica. Mąż 
Maksymilian ( IS 5 3—1 9 1 5 ), od 1874  pomocnik rewizora w Gro
dzieńskiej Izbie Kontroli, zaufany Orzeszkowej, wyręczający pi
sarkę w załatwianiu codziennych spraw; w 1904 Obrębscy wyje
chali do Saratowa, następnie do Wilna, a w 1909 do Permu. Oj
ciec Maksymiliana, Ludomir Obrębski (182 3 -1894), urzędnik 
w Grodnie, zesłany do gub. kazańskiej za pełnienie funkcji kasjera 
w organizacji grodzieńskiej; żonaty z Marią z Zawistowskich (ok.
I 822- I 892).
277 O domu, domownikach i gościach pisarki pisze nieco idyl
licznie, ale serdecznie L. Kotarbińska; „Mały procent Polaków 
[w Grodnie], a z tych jeszcze mniejszy inteligencji, zgromadza się 
w gościnnym domu Orzeszkowej. Dom ten obszerny, z ogrodem, 
jak stary dwór szlachecki, urządzony bez zbytku, ale wygodnie 
i estetycznie, świadczy, że «w nim dostatek mieszka i porządek». 
Wszyscy tu pracują, zajęci spełnianiem obowiązków z pogodą. 
Młode panienki, najczęściej ze wsi, których zawsze ma kilka Orze
szkowa u siebie, a które kształci i kieruje, jedne poza godzinami 
swej nauki utrzymują ład w licznej bibliotece, będącej jednocześnie 
czytelnią koła znajomych. Inne prowadzą rachunki z pieniędzy 
zgromadzanych w ręku Orzeszkowej na dobroczynność, z których 
parę set rodzin nędzy polskiej skwapliwie korzysta. (...) W godzi-
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290 Pamiętnik z lat 1862—1911

nach popołudniowych domownicy i gość, jeśli w tej porze obecny, 
zgromadzają się w dużym gabinecie na wspólne czytanie. Panienki 
haftują, szyją, Orzeszkowa albo robi na grubych drutach robotę, 
albo białymi, drobnymi rączkami wybiera ze stosu zielników su
szone kwiaty i klejąc na atłasowych kartach, układa pyszne albumy 
z nadniemeńskiej flory. W mieście grają dzwony wielkiej cerkwi, 
przerobionej z dawnego kościoła ('...). A pomimo tego grania, tu 
w tym zaciszu słychać każde echo umysłowego ruchu w Europie, 
każde żywsze drgnienie myśli rodzimej, i zdarza się, że zasłuchani 
w dźwięki polskiej mowy, nie słyszą potężnego dzwonu cerkwi, 
który jednak bije... bije..." (' [L.] Józefowa Kotarbińska, Orzeszkowa 
u siebie, Kraków 1898 , s. 9, I I —12).
278 Emancypantki drukował „Kurier Codzienny" w latach I 89O— 
—1892, wyd. osobne Warszawa 1 894; Madzia to główma bohaterka 
powieści.
279 Julian Adolf Święcicki (1848  lub 1850—19 3 2 ), historyk lite
ratury, poeta, krytyk; uczestnik powstania styczniowego; Historia 
literatury powszechnej w monografiach, t. 1 —7 , 19 0 1—1903 ; wcześniej 
ukazała się książka Dzieje literatury powszechnej, 1 . 1—4, 1880—1897-
280 Miasto w Holandii, w prowincji Seeland.
281 Junkier —  wielki właściciel ziemski w Prusach, Meklemburgii 
i Holsztynie.
282 Hakata, potoczna nazwa nadana przez Polaków założonemu 
w I 894 w Poznaniu Niemieckiemu Związkowi Marchii Wscho
dniej —  od pierwszych liter nazwisk założycieli i przywódców 
(F. Hansemann, H. Kennemann i H. Tiedemann) —  który był na
rzędziem germanizacji na ziemiach polskich w XIX w.
283 Wykorzenić, zniszczyć (niem.).
284 Eduard Hartmann von (1842—1906), filozof niemiecki; 
w artykule z 185 5 rzucił hasło wykorzenienia Polaków —  ,,aus- 
rotten”.
285 Yes (ang.) —  tak; all right (ang.) —  dobrze.
286 Nazwa popularnych i rzetelnych przewodników turystycz
nych, od nazwiska ich autora Karla Baedekera ( l 80 I—1859); nie 
wiadomo, o który z licznych przewodników po Niemczech chodzi.
287 Port morski w hrabstwie Kent w Anglii.
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288 Być może chodzi o Frances Densmore (1867—1957), etnolo
ga, badaczkę kultury Indian.
289 Dieta owocowa (ang.).
290 Chodzi zapewne o pudding, angielską potrawę z mąki (jaj, ma
sła), gotowaną na parze albo pieczoną, o konsystencji budyniu.
291 Cottage (ang.) —  domek, mała willa.
292 Położone wśród zieleni, urokliwe przedmieście Londynu, 
w południowo-wschodniej części. Lutosławski pisze o domku w 
Norwood —  w sąsiedztwie Sydenham —  koło Crystal Palace, 
o którym też wspomina dalej Ostromęcka. (W. Lutosławski, J e 
den..., s. 204 ).
295 Omnibus —  duży kryty pojazd dwukonny, używany w komu
nikacji miejskiej; keb, z ang. cab —  dorożka, najęty powóz; persze- 
ron —  ciężki koń pociągowy rasy francuskiej.
294 British Museum, jedno z najważniejszych, najstarszych i naj
większych muzeów świata, założone w 1 7 5 3 , a otwarte dla pub
liczności w 17 5 9 .
295 Tj. jednego pensa (ang.).
299 Westybul —  wywodzące się z antyku reprezentacyjne pomie
szczenie wejściowe, głównie w gmachach użyteczności publicznej.
297 Reading Room, przestronna (i słynna!) czytelnia na planie 
koła, pod potężną kopułą, zbudowana w latach 1852—1857-
298 Fidiasz (ok. 490—po 432 p.n.e.), największy rzeźbiarz grecki 
okresu klasycznego.
299 Hippolyte Taine (1828—1893 ), francuski filozof i historyk, 
estetyk i teoretyk kultury; La Philosophie de Part, wyd. 1882 , dzieło 
z filozofii sztuki greckiej, francuskiej i holenderskiej.
500 Barbarian (ang.) —  barbarzyńca.
501 Jean—Franęois Champolion (1790—1832) odczytał pismo 
starożytnych Egipcjan, porównując trzy wersje dekretu Ptolemeu
sza V z I 96 p.n.e., zapisane na kamieniu odnalezionym w 1799 
w Rashid (Rosetta) w delcie Nilu.
302 Jan Bogumił Naake—Nakęski (1836—1899), publicysta, bib
liotekarz; porządkując dział polski biblioteki w British Museum, 
odnalazł ok. 1886 jeden z najstarszych egzemplarzy Bogurodzicy.
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292  Pamiętnik z lat 1862—1 9 II

505 Jan Aleksander Karłowicz (1836—1904), językoznawca, mu
zykolog, redaktor „Wisły”, jeden z twórców Słownika języka polskiego,
t. 1 - 8, 1900- 19 2 7 .
304 Cótć faible (franc.) — słaba strona.
305 Aleksandr Iwanowicz Kirpicznikow (1845—1903), historyk 
literatury, filolog; książka Sintaksis russkowo jazyka (Składnia języka 
rosyjskiego) doczekała się ponad 20 wydań.
306 Meeting (ang.) —  zebranie, spotkanie; tu: mityng, wiec, maso
we zebranie publiczne.
307 King's Library (Biblioteka Królewska), jedna z sal biblioteki 
w British Museum, nazwana tak dla uczczenia króla Jerzego III, 
zbudowana wkrótce po jego śmierci w 1820 dla pomieszczenia ko
lekcji króla.
308 Wielka Karta Swobód, angielski przywilej królewski z 1215, 
wprowadzający prawne ograniczenia władzy monarchy.
305 Miss (ang.) — panna.
310 Guglielmo (nie; Girolamo) Ferrero ( 1 871—1942 ), włoski hi
storyk, socjolog i publicysta, autor książek gł. z dziejów starożyt
nego Rzymu, z których najważniejszą była Grandegga e decandengą di 
Roma, t. 1—5, Mediolan 1902—07. O Ferrerze pisze też w swoich 
wspomnieniach Lutosławski, który gościł go w Polsce w 1895: 
„Bawił on u nas kilka tygodni i doznał niemałego zdumienia, gdy 
ujrzał Narew na wiosnę płynącą po zalanych łąkach na trzy do pię
ciu kilometrów szerokości. Takiej rzeki nigdzie w Europie nie znał, 
więc ją najrychlej opisał. (...) Poślubił on córkę Lombroso, Ginę, 
którą znałem od I 887—go roku. Oboje przyjmowali mnie z synem 
w Ulivello pod Florencją w 1927—ym roku". (W. Lutosławski, J e 
den..., s. 2 1 1 ).
311 Troisieme sexe (franc.) — trzecia płeć.
312 Tylko dla pań (ang.).
313 Historyczne miasto na wschód od Londynu, miejsce pomiaru 
czasu uniwersalnego.
314 Henryk Struve ( I 84O—1 9 1 2 ) , filozofj wykładowca w Szkole 
Głównej i następnie w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim.
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313 Właśc. Maude Ashurst Biggs, The Forgotten Nation. A Pamphlet on 
Polani (Zapomniany naród. Książka o Polsce), London 1886 ; tłu
maczenie Pana Tadeusza ukazało się w 1885, a Konrada Wallenroda 
w 1882 ; w latach 20. XX w. Biggs wydała też tłumaczenie bajek 
polskich oraz historię Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski, 
w latach 18 3 2—1924 (właśnie o tym Towarzystwie wspomina Os- 
tromęcka).
316 Thomas Campbell (1777-1844 ). szkocki poeta i dzienni
karz, inicjator założenia University of London; wspierał powstanie 
listopadowe, założył Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski 
i czasopismo „Polonia".
317 Edmund Naganowski (1853 — 1915 ), publicysta, dzienni
karz; w Londynie od 1886 do 1903, następnie we Lwowie.
318 Zapewne chodzi o Sir Edmunda Williama Gosse’a (1849— 
—1928), angielskiego historyka literatury, krytyka i tłumacza; Bib
lioteka Międzynarodowa to może The Travellers’ Library, w której ukazy
wały się prace Gosse a poświęcone literaturze różnych krajów.
319 Nowości dnia (franc.).
320 Zmarł Tyndal; Prywatne życie Paderewskiego (ang.).
321 Pałac Kryształowy, gmach z metalu i szkła, wzniesiony z okazji 
Wielkiej Wystawy w 1851, w 1854 przeniesiony do Sydenham; 
był, wraz z otaczającym go parkiem, miejscem wydarzeń kultural
nych i rozrywki; zniszczony przez pożar w 193 6.
322 Dzielnica londyńskiej finansjery, pełna ruchu i gwaru.
323 Właśc. William Both (1829—1912); w 1865 założył Armię 
Zbawienia, protestancką wspólnotę religijną o organizacji wzoro
wanej na strukturze wojskowej (stąd generał Both), w celu pu
blicznego głoszenia ewangelii i pomagania ludziom chorym i bez
domnym.
324 Boże, zachowaj królową (ang.).
325 Właśc. Jose Echegaray у Eizaguirre ( 1 8 32—1916), hiszpański 
dramatopisarz i polityk, laureat Nagrody Nobla.
3̂ 6 Właśc. Ramon Campoamor у Campoosorio ( l 8 l7 —19 0 1 ), 
wybitny poeta hiszpański.
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327 Allons XII ( 1886—1941). król hiszpański w latach 1886— 
—1 9 З I ; w imieniu małoletniego syna władzę sprawowała Maria 
Krystyna z domu Habsburgów, kuzynka cesarza austriackiego, 
Franciszka Józefa.
528 El Doctor Wolski: paginas de Polonia у Rusią, Madrid 1894; wyd. poi. 
Doktor Wolski (Kartki ożycia  Polaków i Rosjan), cz. 1—2, Warszawa
I 907 .
329 Zainspirowana poetycko (hiszp.).
330 Mistress fang.) — pani (domu).
331 Lutosławski wspomina miss Robinson, młodą poetkę, która 
„miała już uznanie w szerokich kołach jako literatka”. (W. Luto
sławski, Jeden..., s. 206).
3 32 Michał Wojnicz, pseud. Wilfryd (1865-1930 ), z Kowień- 
szczyzny, pomocnik aptekarski; działał w partii Proletariat (grupa 
M. Bohuszewiczówny), aresztowany w 1885 w Kownie, więziony 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, skazany w I 887 na pięć lat 
zesłania na Syberii Wschodniej, skąd zbiegł; od I 89O w Londynie, 
gdzie pod nazwiskiem Kiełczewski prowadził antykwariat; działał 
wśród emigracji rosyjskiej. Żona, Ethel Lilian ( 1864—po 193 3), 
córka wybitnego matematyka angielskiego, George'a Boole'a, stu
diowała w konserwatorium w Berlinie; w 1882 przybyła do Peters
burga, gdzie nawiązała kontakty z Narodną Wolą; w 1892 poślubi
ła Wojnicza, przybrała nazwisko męża i jako E. L. Voynich jest zna
na z powieści Sąrsąń  (1897). opartej w dużej mierze na przeży
ciach męża. (Informacja R. Herczyńskiego).
3 3 3 Feliks W. Wołchowski (1846—1914). ze szlachty, rewolucjo
nista rosyjski, kilkakrotnie więziony, w I 878 skazany na zesłanie 
do gub. tobolskiej; w latach l 88 l —1889 przebywał w Tomsku, po
tem w Irkucku, skąd przez Władywostok wyjechał do Ameryki; od 
I 89O w Londynie.
334 Czasopismo wydawane przez Society of Friends of Russian 
Freedom (Towarzystwo Przyjaciół Wolności Rosji), założone w 1890 
przez rosyjskiego rewolucjonistę S. Stiepniaka—Krawczyńskiego, 
związanego z partią Ziemia i Wola, przebywającego po 1878  na 
emigracji, głównie w Londynie.
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5 5 5 Z ros. —  Instytut Smolny dla wychowania dobrze urodzo
nych panien, założony przez Katarzynę II w pałacu Smolnym w Pe
tersburgu; w ciągu dwunastu lat wychowanki uczyły się kilku nie
zbędnych w przyszłym światowym życiu przedmiotów,
336 Ignacy Jan Paderewski (1860—1941), pianista, kompozytor, 
polityk, działacz społeczny.
337 William Ewart Gladstone ( l8 0 9 —1898), brytyjski mąż sta
nu, przywódca partii liberalnej; poświęcał wiele uwagi sprawom Ir
landii, widząc konieczność uznania jej odrębności narodowej i reli
gijnej, w I 882 zawarł ugodę z irlandzkim przywódcą Ch. S, Par
nellem, kończąc represje wobec ruchu irlandzkiego.
338 Właśc. Universal Suffrage (tzn. uniwersalne, powszechne pra
wo kobiet do głosowania), zapewne jedno ze stowarzyszeń sufra- 
żystek, zjednoczonych w 1897 w National Union of Women s 
Suffrage Societies.
3 39 Teozofia —  doktryny filozoficzno—religijno—mistyczne dążące 
do uzyskania bezpośredniego kontaktu człowieka z Bogiem, ta
jemnicami wszechświata i zaświatów; ruch teozoficzny zapo
czątkowała w 1875 w Ameryce Helena Bławatska. Annie Besant 
( 1847—1 9 З 3), uczennica Bławatskiej, po jej śmierci przywódczy
ni ruchu teozoficznego w Anglii, autorka dzieła o reinkarnacji Eso- 
teric Christianity ( 19 11 ).
34° Właśc. George Kennan (1845—1924), pisarz i dziennikarz 
amerykański, autor przejmującego opisu warunków penitencjar
nych na Syberii Siberia and tbe Exile System, London 1891 (wyd. poi. 
pt. Syberia, cz. 1—4, Warszawa 1907).
341 Sala odczytowa i koncertowa w eleganckiej części Londynu, 
między ulicami Piccadilly i Regent, zbudowana w 1 8 5 8 przez To
warzystwo Akcyjne.
342 Z ros. —  po rosyjsku.
343 Angielskie związki zawodowe.
344 Zapewne mowa o pałacu królewskim Kensington Palace 
(w którym urodziła się królowa Wiktoria w I 8 l9 ) ,  kilkakrotnie 
przebudowywanym, z bogatym wyposażeniem wnętrz i kolekcją 
obrazów starych mistrzów.
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345 Natural History Museum, otwarte w 1 8 81 w gmachu przypo- 
mimjącym katedrę!
346 Galeria Narodowa, założona na początku XIX w., jedna z naj
ważniejszych galerii malarstwa na świecie.
347 William Turner (1775-1851 ), angielski malarz i grafik, wy
bitny pejzażysta; tworzył kompozycje złozone głównie z światła, 
koloru i powietrza, które były inspiracją dla impresjonistów.
348 Oscar Wilde ( 1 8 5 6 - 1900), angielski poeta, prozaik i drama- 
topisarz, pochodzenia irlandzkiego.
349 Właśc. Regent’s Park; dwa główne i największe parki Londynu.
350 Z roś. —  wydawnictwa nielegalne.
351 Po włączeniu Krakowa do Austrii w 1796  zabudowania wawel
skie przeznaczono na koszary i lazaret; w czasach Wolnego Miasta 
Krakowa mieściły się tam także siedziby różnych instytucji, od 
I 846 powróciły koszary, co spowodowało duże zniszczenia.
3 52 Kazimiera z Klimontowiczów Bujwidowa (1867—1932), 
działaczka społeczna i publicystka; od 1892 wspólnie z mężem 
Odonem, wybitnym bakteriologiem, w Krakowie; za jej prezesury 
w Stowarzyszeniu Pomocy Naukowej dla Polek istniejąca przy nim 
komisja gimnazjalna przekształciła się w 1897 w osobne Towarzy
stwo Gimnazjalnej Szkoły Żeńskiej, skąd wyszła inicjatywa zało
żenia pierwszego na ziemiach polskich gimnazjum żeńskiego 
przygotowującego do studiów uniwersyteckich.
3 5 3 Adam Asnyk, krypt. El... у ('18 3 S— 1897), poeta i dramatopi- 
sarz, uczestnik powstania styczniowego, poseł na sejm galicyjski, 
redaktor dziennika „Nowa Reforma"; od 1870 mieszkał w Krako
wie.
354 Poezje, t. 4, Kraków 1894-
3 55 Z włos. —  przewodnik oprowadzający turystów.
3 56 Dedykowany współuczestnikom powstania wiersz W dwudzie
stopięcioletnią rocznicę powstania ;<S6j rokit ('1 88S ) w podniosłym, ża
łobnym tonie przypomina w kilkudziesięciu strofach tę niezrozu
miałą dla „ludzi nowych" rocznicę i w pełnych patosu wersach 
przywraca jej wartość i należne miejsce w sercach Polaków; „Ru
chliwe fale czasu nie zatarły Twych krwawych śladów, o nieszczę-
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scia roku! Dotąd w swej grozie posępnej zamarły Ciężysz nad nami 
i z przeszłości mroku Przez lat szeregi kroczysz, widmo blade, 
Wlokąc za sobą, jak całun —  zagładę. (...) A jednak pamięć obcho
dzimy twoją, Jak ci, co dawno z niedolą zbratani, Nieszczęściu 
w oczy spojrzeć się nie boją I nawet z ciemnej wynoszą otchłani Tę 
nieśmiertelną nadzieję, co z dala Pracę pokoleń wiąże i utrwala. 
(...) Boś ty nie przyszedł j ako klątwa nieba Ani nie spadłeś j ak grom 
niespodzianie, Lecz jak duchowa narodu potrzeba W  krwawej wy
padków wypłynąłeś pianie —  Aby ostatnim orężnym protestem 
Zapisać w dziejach nieśmiertelne: Jestem!”
357 W  kwocie 10 rubli. (Sprawa nr 173 w kancelarii gubernatora 
grodzieńskiego, Narodowe Archiwum Republiki Białorusi, zespól 
I, inwentarz 24, wolumen 1500).
358 Pobyt Ostromęckiej u Orzeszkowej latem 1894 został odno
towany przez władze rosyjskie, czego ślad pozostał w aktach Ar
chiwum w Grodnie. (Tamże, к. I, 3). W  dokumentach sprawy po
dany jest tez kazański adres Ostromęckiej: OdnostoronkaJarskowopo- 
lja ,d [o  m] Cypinoj; tu również widnieje jej podpis (k. 2). Orzeszko
wa zaś pisała o tej wizycie do L. Meyeta, 14 czerwca, utyskując na 
brak „szerokiego” towarzystwa: „Mam wprawdzie u siebie Jadwigę 
Ostromęcką, wracającą z Londynu do Kazania, ale to swoja, dziw
nie sympatyczna, szlachetna, rozumna dziewczyna”. (Listy, t. 2, 
s. 54)* I później, 14 sierpnia, dodała: „Małe chłopcy przy Ostro
męckiej i Jawdyńskiej [jedna z młodych znajomych pisarki] prze
szli kurs historii polskiej”. (Listy, t. 2, s. 56).
3 59 Inaczej wymoczki, typ pierwotniaków występujących w wo
dzie, mchu i innych wilgotnych środowiskach.
360 Powieść Emila Zoli (1 84О—1902), wydana w 1894; kilka wy
dań polskich.
361 O Panie wszechmogący, o Boże, Siło opiekuńcza, kimkolwiek 
jesteś, ulituj się nad biednymi ludźmi, połóż kres ludzkim cierpie
niom (przekład E. Bąkowskiej, Warszawa 1962 , s. 349)*
362 Być może chodzi o zielnik, który Orzeszkowa zatytułowała 
Z pól, lęk, lasów nadniemeńskich miejscowości: Miniewiczy, Poniżymy, Hledo- 
wieży, Koszpw, Poniemuń, Horny, Kołpaki, przechowywany w Poznań
skim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. (A. M. Kielak, Analiza etnofar-
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298 Pamiętnik z lat 1862—19II

maceutycztы zielnika Elizy Orzeszkowej przechowywanego w zasobach..., Po
znań 2004 , m ps), Zachowały się jeszcze trzy zielniki pisarki, m.in. 
wykonany na rzecz „cierpiących rodaków nad Pełtwią".
36s W  oryginale „lat kilku dzieje”. Ря/i Tadeusg, ks.I, w. 162-16  5. 
564 Mikołaj II (1868—19 18 ), cesarz rosyjski od 1894 .
365 Lutosławski opublikował w 1899 w „Kraju" ('nr 12 i 1 4 ) dwa 
artykuły pt. Emigracja zdolności —  ich tezy zbulwersowały Orze
szkową, wyznającą imperatyw trwania na ojczystej ziemi, czemu 
dała wyraz w polemice ogłoszonej również w „Kraju” (nr 1 6 ). Przy 
okazji wymiany poglądów Lutosławski wspomina również Ostro- 
męcką, pisząc w liście do Orzeszkowej z I kwietnia 1899: „Napi
sałbym Pani o emigracji zdolności długi list, ale ponieważ wczoraj 
o tym trzy arkusze napisałem do p. Jadwigi Ostromęckiej, a powta
rzać się nie chcę, więc piszę do p. Jadwigi, prosząc, żeby mój list Pa
ni przesłała. (...) Tu chodzi głównie o emigrację takich zdolności, 
dla których istotnie miejsca nie ma”.
360 „Była u mnie parę tygodni Jadwiga Ostromęcka ('zdaje się, że 
ją u nas poznałeś)”. (List Orzeszkowej do L. Meyeta z 7 sierpnia 
1897, Listy, t. 2, s. 13 8 ).
367 Wacław Sieroszewski ( 1858—1 945), pisarz; zesłaniec na Sy
berię i jej badacz (opublikował m.in. cenną pracę etnograficzną 
Dwanaście lat w kraju Jakutów 1896 ); legionista.
368 Piotr Górski ( 1859— I 9 IO) należał do liberalnego odłamu 
ziemiaństwa; jako kolega W. Sieroszewskiego ułatwiał mu ukrywa
nie się i zapewniał dyskretną pomoc finansową. Zona Górskiego, 
Maria z Sulewskich (1865—1955).
309 Aleksiej Aleksandrowicz Panormow ( I 859—po 1897), lekarz, 
profesor chemii medycznej na Uniwersytecie Kazańskim.
370 Słowa ubolewania i pociechy przysłała także Orzeszkowa: 
„Cóż za okropne nieszczęście Was spotkało! Cała drżąca jestem od 
wzruszenia, z którym przeczytałam list Twój do Maryni [Obręb- 
skiej]. Niepodobna wyrazić, jak mocno Wam współczuję, jak trwo
żę się o skutki fatalnego wypadku tego dla zdrowia Waszego czci
godnego i kochanego ojca. Myślą i sercem jestem z Wami . (List 
z 29 września 1898 , w: Listy, t. 7, s. I 54)-
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571 Zawiadomiona o przyjeździe Ostromęckiej jej listem z 6 wrześ
nia 1898 , Orzeszkowa pisała do Kruszewskich: „Wyjazd jej [Jad
wigi] z Kazania ulegnie niejakiej zwłoce z powodu trudności wy
dobywania duplikatów papierów spaleniu uległych. Za tydzień do
piero obiecywała sobie to załatwić (...) ". (List z 11 [23] września, 
Listy, t. 7) s. ЗО7 ). Jadwiga przyjechała 26 września [8 październi
ka] i pozostała do I [ I 3 ] października. (Dnie, s. 55).
372 Robić dobrą minę do złej gry (franc.).
373 Podobnie musiała pisać do Orzeszkowej, skoro ta odpowiada
ła: „Cieszę się ogromnie, że Ci się Swiack i wszystko w Swiacku po
doba, ze Ci tam dobrze, ciepło i swojsko”. (List z 15 [27] paź
dziernika I 898, Listy, t. 7} s. 155).
374 Józef Górski ( l8 8 9 —1970), w 19 11 ukończył Akademię Rol
niczą w Dublanach; po II wojnie światowej inspektor szkół rolni
czych, a następnie urzędnik gospodarki komunalnej.
375 Z trzech sióstr Górskich mamy wiadomości o Marii (1890— 
—I947)i zamężnej I. v. Strawińskiej, 2. v. Łopuszańskiej, i o jej 
młodszej siostrze Bognie ( i 892—1930), zamężnej Kuczyńskiej.
376 Sieroszewski był członkiem Komitetu Budowy Pomnika A. Mic
kiewicza oraz inicjatorem i uczestnikiem manifestacji w dniu jego 
odsłonięcia, 24 grudnia 1898 . Ten niezwykły moment ciszy pod
kreślały korespondencje z uroczystości: „Na całym Krakowskim 
Przedmieściu panowała zagadkowa cisza (...). Ogólny nastrój był 
dziwny jakiś... (...) spadła jedna część zasłony, a jednocześnie — 
jakby na umówiony znak —  obnażyły się wszystkie głowy, na całej 
przestrzeni od króla Zygmunta do Kopernika! (...) i ponad tym 
kilkunastotysięcznym tłumem zaległa taka cisza, że o niej pojęcia 
mieć nie mogą ci, co jej nie byli świadkami. Musiało być coś nie
zmiernie wymownego w tej ciszy, bo z wielu oczu popłynęły rzęsi
ste łzy, bo ją pod koniec zakłóciły niepowstrzymane łkania...” 
(„Kraj” 1898 nr 5 1 ).
377 Wasser (niem.) —  woda.
378 Część I. i początek części 2. utworu ZĄgrudnia 1 8 9 8 R., opubli
kowanego po raz pierwszy w Warszawie w I 898 jako druk ulotny.
379 Wcześniej, I [13] listopada 1898, Jadwiga sama odwiedziła 
pisarkę, o czym ta donosiła Kruszewskiej: „Jadzia była u mnie
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dzień jeden przed dwoma tygodniami. Wygląda bardzo dobrze,
0 innych rzeczach wiesz zapewne z jej listów”. (List z 24 listopada 
[6 grudnia] 1898 , Listy, t. 7. s. 309; Dnie, s. 60).
580 Zofia Gorzkowska (1875—1932), ostatnia sekretarka i lek- 
torka Orzeszkowej; po jej śmierci znalazła dzięki Ostromęckiej za
trudnienie w szkole A. Walickiej. Wśród domowników Orzeszko
wej była także Monika Gorzkowska (ok. I 84O—1905), krewna 
Zofii, zarządzająca gospodarstwem domowym, traktowana przez 
pisarkę na prawach członka rodziny.
381 Jadwiga Nusbaumówna ( 1878—1941). zamężna za Wilhel
mem Holenderskim (1871—1942), przemysłowcem; najbliższa 
ze wszystkich pupilek Orzeszkowej; w 1920 założycielka i długo
letnia prezeska Towarzystwa im. Elizy Orzeszkowej. Henryk Nus
baum ( I 849- I 937) , wybitny lekarz, profesor Uniwersytetu War
szawskiego; przemawiał w imieniu gminy żydowskiej na pogrzebie 
Orzeszkowej.
382 Po raz pierwszy w I 898 i później jeszcze trzy razy. PowieśćTd 
astra. Dwugłos pryey E. Orzeszkową i J. Romskiego [T. Garbowskie- 
go], ukończona w 1902 , drukowana w „Bibliotece Warszawskiej” 
1902—190 3, wydana osobno w Krakowie w 1904; wg E. Jankow
skiego pisarka w  Ad astra „utrwaliła w najpełniejszy sposób przeży
ty i zapamiętany obraz puszczy” (Listy, t. 7i s. 415 ). Por. piękny 
opis puszczy w liście pisarki do F. Godlewskiego z 2 [14] lipca 
I 898. (Tamże, s. 3 34-3 3 5).
383 15 [27] kwietnia. (Dnie, s. 106 ).
384 Niemal identyczne zdanie i ten sam cytat w liście ze Swiacka 
do Orzeszkowej, z 5 kwietnia 1899. (Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy, rkps akc. 2629).
385 Pełen serdeczności list przesłała potem do Kruszewskich 
Orzeszkowa: „Było mi, jakby Renia powiedziała, «miękko, ciepło
1 słodko». Z serca Wam jestem wdzięczną i oddaną; błogosławię lo
sy, które Was «cudem wróciły na ojczyzny łono» i drogę moją z Wa
szą skrzyżowały”. (List z 23 kwietnia [5 maja] 1899, Listy, t. 7. 
s. 309- 3 IO).
386 Żeby Polak nie zadzierał nosa (ros.).
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587 Orzeszkowa miała nadzieję spotkania w Białowieży, o czym 
donosiła w liście do Kruszewskich z 22 sierpnia [ 3 września] 
1899: „Moja kochana i prawdziwie szanowna Jadzia po króciutkim 
pobycie w Grodnie dzisiejszej nocy pojechała do Was. Myślę, że 
może będę mogła przyjechać w czasie jeszcze bytności jej w Biało
wieży, a może i czcigodnego ojca Waszego, z którym mielibyśmy 
wspólnie wiele do przypominania'’. (Listy, t. 7. s. 312). Zapewne 
wówczas Orzeszkowa podarowała Ostromęckiemu swoją fotogra
fię z dedykacją: „Czcigodnemu Panu W. Ostromęckiemu na pa
miątkę. Szczęśliwy, kto dla sprawy wielkiej złożył wielką ofiarę. 
Wóz życia może toczyć się po nim, lecz z serca nie wygna mu Boga. 
El. Orzeszkowa". ( Cyt. za: Listy, t. 7. s. 507).
388 Henrik Ibsen ( 1828—1906), dramatopisarz norweski.
389 Maria J. Zaleska, Niezgodni królewicze i królowa perłowego pałacu, 
Warszawa 1899: Zofia Urbanowska, Atlanta, Warszawa 1893-
390 W  ukochanej Białowieży Orzeszkowa spędziła dopiero święta 
Wielkiejnocy w następnym roku; z Białowieży powróciła razem 
z Jadwigą II  [24] kwietnia. (Podziękowania dla Kruszewskich 
w liście z 19 kwietnia [2 maja] 1900; Listy, t. 7. s. 162—163 ; Dnie, 
s. 163—164). W  święta Bożego Narodzenia 1899 gościła u sie
bie w Grodnie Jadwigę (list do J. Holenderskiej z 25 grudnia 
1899/6 stycznia 1900; Listy, t. 9 , s. 129), o czym Ostromęcka pi
sze dalej.
391 Odpowiedź Orzeszkowej „czytano tylko na plenarnym zgro
madzeniu komitetu obiadowego [uroczystościom towarzyszył 
bankiet], ale rozeszła się po rękach i podobno zaznajomili się z nią 
ci nawet, dla których nie była pisaną. Czytać przy obiedzie panowie 
ci uznali za niebezpieczne dla związku; więc ja śmiałam napisać to, 
czego oni nie śmieli przeczytać". (List do L. Meyeta z 13 I 1899. 
Listy, t. 2, s. 185 ). Fragmenty odpowiedzi drukował „Kraj” w 1899. 
osobno wydano na prawach rękopisu w Krakowie w tym samym 
roku.
392 Wilhelm Tell, legendarny bohater szwajcarski; Wilhelm III 
Orański ( I 650—170 2 ), namiestnik Niderlandów, od 1689 król 
Anglii, Szkocji i Irlandii, powołany na tron w wyniku rewolucji an
gielskiej; George Washington (1732—1799), wódz naczelny
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w wojnie amerykańskiej o niepodległość i pierwszy prezydent Sta
nów Zjednoczonych.
393 Podobnie w liście do Orzeszkowej, z lutego 1900. (Dnie, s. 187).
394 Tj. powtórzeń.
395 Orzeszkowa wyjechała do Białowieży 31 sierpnia [13 wrze
śnia] i pozostała tam do 9 [22] września. (Dnie, s. 170— I7 I ).
396 Właśc. Bolesław Buyko (Bujko), ur. I 878 w Wilnie, malarz 
i rysownik, działał w Paryżu, zmarł po 1971.
397 Prapremiera Wesela odbyła się w Teatrze Miejskim w Krakowie 
1 6 marca 1901, kolejne przedstawienia w 1902 , jedno w 1904, od 
1905 do 1 9 1 З —  56 razy. Pierwsze wydanie dramatu ukazało się 
również w I 90I.
398 Piotr Stachiewicz ( I 858—19 3 8), malarz, ilustrator, m.in. wy
konał ilustracje do powieści Bene nati E. Orzeszkowej (Kraków 
1891).
399 Wacław Makowski (1880—1942), prawnik, profesor Uniwer
sytetu Warszawskiego, marszałek sejmu; Baśń Puszczy Białowieskiej 
wydana w Krakowie w 1902. Ojciec Makowskiego, Wacław Leon 
( 1854—19 2 9 ), księgarz i wydawca, działacz społeczny; organiza
tor i kierownik księgarni E. Orzeszkowej w Wilnie.
400 Zofia Iwanowska—Płoszko Ossendowska (1887—1943), 
skrzypaczka, studiowała w Konserwatorium Warszawskim i w Pa
ryżu, w 1908 otworzyła własną szkołę muzyczną w Warszawie.
401 Skrót od Youth Men s Christian Association (Chrześcijań
skie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej), organizacja kultural
no-oświatowa, założona w 1 844 w Anglii.
402 Leon Wyczółkowski (1852—1936), malarz i grafik, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
403 Рщ п. królestwo pełne niezmiernych bogactw i skarbów, od na
zwy dawnego królestwa w Indiach.
404 Zapewne Pisma, t. I—4-, przedm. R Chmielowski, Warszawa 1899-
405 W  1879 pisarka uzyskała zezwolenie na założenie w Wilnie 
księgarni pod firmą „E. Orzeszkowa i S—ka”, którą prowadziła 
z pomocą Wincentego Chełmińskiego i Wacława Makowskiego; 
spółka wydała kilkanaście książek (m.in. Przyborowskiego, Ko
nopnickiej, Chmielowskiego, Bałuckiego i samej Orzeszkowej),
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nie zawsze życzliwie przyjmowanych przez krytyków i nie zawsze 
przynoszących zyski —  ale także Kalendarz Litewski na rok t 8 8 z, 
pierwsze po powstaniu styczniowym wydawnictwo periodyczne 
w języku polskim na Litwie; po niespełna trzech latach niełatwej 
działalności, wskutek represji władz rosyjskich wobec prób druko
wania prawdziwego czasopisma (satyryczna seria „Alfabet"), księ
garnię zamknięto, a Orzeszkowej nakazano powrót do Grodna 
i roztoczono nad nią nadzór policji na trzy lata. (Por. A. Roma
nowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litew
sko—białorusko—inflanckich w latach 18 6 4 —igoĄ, Kraków 2 0 0 3  ).
406 Odczyt o Krasińskim pisarka wygłosiła w Wilnie, w mieszka
niach prywatnych, przynajmniej dwukrotnie w kwietniu 1901, 
i powtórzyła z pewnymi zmianami w Grodnie w 1909 w Towarzy
stwie Miłośników Sceny „Muza".
407 Leonid Dmitriewicz Wiaziemskij ( 1849—po 1892), wyższy 
urzędnik rosyjski, m.in. gubernator astrachański.
408 Wiktor Siergiejewicz Koczubej (1860—1923), od 1899 na
czelnik Głównego Zarządu Apanaży, generał—lej tnant.
409 Zapewne I 3 [26] czerwca 19 0 1 . (Dnie, s. 224; list Orzeszko
wej do J. Holenderskiej z I lipca 1 9 0 1 ; Listy, t. 9, s. 156).
410 Antoni Kamieński ( I 86Olub 1861—193 3), rysownik, malarz, 
grafik; w 1902 wydał serię kart pocztowych Samotne dziewczynki, 
wśród nich rysunek Anastazji, o którym pisze dalej Ostromęcka.
411 Tekst z nieznacznymi zmianami.
412 Wydana w Warszawie w 1 9 0 3 ; rysunek ukazał się w „Tygodni
ku Ilustrowanym” trzykrotnie; w 1900 —  t. 2, s. 797. 1902 — 
t. I, s. 7 i w I 9 IO —  t. I, s. 459. W  stylu epoki pisała o  Anastazji 
Rabska, że ukazuje „losy dzielnej dziewczyny z zapadłej wioski 
nadniemeńskiej, idącej za nakazem służby społecznej, aby ludziom 
pozbawionym światła rozwozić światło w postaci książek”, która 
„wybrała się w uciążliwą drogę, przekreśliwszy możliwość osobi
stego szczęścia”. (Z. Rabska, Moje..., s. 188—189 ).
415 Tj. 3 listopada.
414 Uzdrowisko w Bawarii; Orzeszkowa wyjechała tam 28 czerwca 
[ 11 lipca], o czym donosiła Jadwidze w liście z 26 czerwca [9 lip
ca] 1901. (Listy, t. 7, s. 168-169 ).
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415 Stefania Tatarówna, dr filozofii, działaczka ruchu zawodowe
go i kobiecego; współzałożycielka w 1926 Polskiego Stowarzysze
nia Kobiet z Wyższym Wykształceniem i długoletnia przewodni
cząca Oddziału Krakowskiego; autorka powieści i opowiadań; zmarła 
w Krakowie w 1941 * Ostromęcka mogła przeczytać m in . Znaczenie 
wychowawcze ideałów naszych romantyków, „Czasopismo Pedagogiczne 
I 9 17  nr 3—4 czy artykuły w „Tygodniku Ilustrowanym”, np. Marx 
i MickiewicZi 1921 nr 27 lub Przyszły dramat polski, 1921 nr 3—5.
416 Chodzi o przeniesienie Klemensa Kruszewskiego do Symbir- 
ska w 1 902.
417 Projektom Ostromęckiej była przeciwna — z niejasnych po
wodów — Orzeszkowa, czym dzieliła się w liście do J. Holender
skiej z 2 czerwca 1902: „Jadwiga Ostromęcka jest u mnie, ale już 
prawie zdecydowana być u p. Walickiej, z którą koresponduje. Mó
wimy jej, że źle robi, ale coś ją tam, jakaś dawna znajomość ciągnie. 
Do Warszawy zdaje się nie pojedzie przed wyjazdem na całe lato na 
wschód”. (Listy, t. 9, s. 173). Ale już wkrótce pisała do Jadwigi: 
..Cieszą mię ogromnie wiadomości, że Tobie, Najmilsza, jest do
brze i że pracujesz w spokoju serca i ducha”. (List z 27 listopada 
1902; Listy, t. 7, s. 177).
418 Antonina Walicka (1867—1945), po ukończeniu pensji J. S i
korskiej w Warszawie rozpoczęła w tejże szkole pracę nauczycielki 
i wychowawczyni młodszych klas; w 1 9 0 2  otworzyła pensję czte
roklasową, aby w kolejnych latach rozszerzyć program nauczania 
o wyższe klasy (od 1 9 1 8 jako ośmioklasowe gimnazjum humani
styczne); w I 9 0 6  założyła seminarium dla nauczycielek ludowych 
(upaństwowione po 1 9 1 8, pod nazwą Seminarium Żeńskie Peda
gogiczne im. E. Orzeszkowej); była przełożoną, a następnie dyrek
torką szkoły do 193 5; ostatnie lata życia spędziła w Brwinowie. Jej 
ojciec, Aleksander Walicki, krytyk muzyczny i literat, założył 
w 1 8 5 9 w Mińsku Litewskim księgarnię, był przyjacielem Moniu
szki i Syrokomli; w 1 8 6 3 roku zesłany w głąb Rosji, po zwolnieniu 
z zesłania mieszkał w Krakowie i Warszawie. (Por. Nasza szkoła przy 
ulicy Kruczej, Warszawa 1 9 9 2 ) .
419 Pensja Antoniny Walickiej, przy ul. Kruczej 44 (na rogu No
wogrodzkiej), z internatem, miała opinię jednej z najlepszych
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w Warszawie szkół „narodowych”, w miarę upływu czasu zbliża
jących się do kręgów Narodowej Demokracji. O jej tradycjonali- 
stycznym charakterze decydowała zwłaszcza osobowość przełożo
nej: surowej, budzącej lęk i szacunek uczennic. (Por. J. Niklewska, 
Prywatne szkoły średnie w Warszawie l g o j — 1 9 ty , Warszawa 19 87) . Po
twierdza to Z. Gruszczyńska, uczennica szkoły w pierwszych la
tach jej istnienia, pisząc —  z podziwem czy ironią —  i o gmachu, 
i o przełożonej: „Pensja Pani Walickiej od pierwszego rzutu oka 
uderzała elegancją i zamożnością. Widać było, że nie żałowano na
kładów i że można było sobie na nie pozwolić. Klasy były widnymi, 
obszernymi pokojami o lustrzanych szybach i lśniących posadz
kach (...). Umeblowanie klas świadczyło również, iż brano pod 
uwagę wygody zarówno nauczycieli, jak i uczennic: zapewniały je 
zgrabne dwuosobowe ławeczki o jasnych politurowanych pochy
łych pulpitach, podnoszonych w górę. Katedrę lub stolik nauczy
cielski (...) wyróżniono wazonikiem z zawsze świeżymi kwiatami, 
co dawało tym sprzętom miły i pogodny akcent. (...) I tu obo
wiązywały widać granatowe sukienki i czarne fartuszki, czarne 
pończochy i czarne buciki, i tu granatowe wstążki związywały war
kocze. Ale jakież to były mundurki! Z doskonałego szewiotu, ide
alnie skrojone, zgrabne, wykwintne ('...). Szyk, elegancja, zamoż
ność. (...) Pani Walicka indywidualnie miała zalety, które wyróż
niały ją dodatnio z otoczenia. Była osobą jak na swoje czasy o ży
wym umyśle, kobietą wykształconą, kochała swój zawód i chciała 
służyć sprawie wychowania młodzieży żeńskiej, starała się unowo
cześnić prowadzoną przez siebie szkołę pod względem higieny 
metod nauczania, a nawet ulepszyć poniekąd program nauczania 
choćby przez owe tajne pogawędki o kulturze starożytnej, czego 
przecież nie było na innych pensjach". (Z. Gruszczyńska, Czterdzie- 
ści lat w szkole, Warszawa 19 59, s. 27 nn.)
420 O rodzinnych peregrynacjach była oczywiście informowana 
Orzeszkowa, która w liście do Kruszewskich z 3 [ 1 6 ] czerwca 
1902  zawiadamia: „Od najmilszej Jadzi mojej miałam kartkę 
z Moskwy; już zapewne znajduje się ona między Wami". (Listy, 
t. 7, s. З2 З-З24) .
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421 I tym razem droga prowadziła przez drogie sercu Grodno, 
gdzie Jadwiga zabawiła dwa dni, od 20 do 22 sierpnia [2—4 wrześ
nia], (Dnie, s, 273).
422 Katarzyna Szymańska do Warszawy przyjechała po rewolucji 
z Kijowa; w szkole A. Walickiej uczyła historii i kaligrafii; zwana 
przez uczennice panną Kasieńką: „Malutka, drobna, włosy ciemne 
z przedziałkiem pośrodku, upięte w mały koczek, zawsze czarna 
aksamitka na szyi. Spoza binokli duże, bladoniebieskie oczy życz
liwie patrzące na świat. Była pełna dobroci i łagodności, umiała da
rować i zapomnieć wszystkie psie figle swoich wychowanek". (Na
szą szkolą..., s. 9, 34). Pod ruinami szkoły zginęła także woźna, Elż
bieta Józefacka.
423 Dawn, dyplom naukowy lub zawodowy.
424 Aleksandr Nikołajewicz Szwarc, w latach 1903—1905 kurator 
Warszawskiego Okręgu Naukowego, następnie kurator moskiew
ski i minister oświaty; znany był z niechętnego stosunku do pol
skich pensji prywatnych; dążył do przekształcenia pensji w gimna
zja rządowe lub zakłady pozostające pod zarządem Rosjan. Por. 
Memoryał kuratora warszawskiego okręgu naukowego, Szwarca, w sprawach 
szkolnych, przesłany Ministrowi Oświaty Głagowowi jako odpowiedź na list 
i memoryał, przedstawiony mu /4/27 listopada 1 904 r. prgęggrupę ugodow- 
cówpolskich, Kraków 1905; w owym memoriale do ministra, wysto
sowanym przez W. Spasowicza, I. Baranowskiego, J. Jeziorańskie
go, hr. A. Krasińskiego, L. Straszewicza i ks. Radziwiłła, znalazły 
się zarzuty „o przekroczeniu norm prawnych przez wyższe oso
by urzędujące w stosunku do prywatnych zakładów naukowych 
w Warszawie”. Przypomina jego sylwetkę Jan Wołyński: „Był to 
człowiek bardzo niezależnego zdania i nadzwyczaj arbitralny. 
Swoich podwładnych trzymał w przyzwoitej odległości od siebie 
i w wyrażeniach był uszczypliwy”. 0 . Wołyński, Wspomnienia gcgą - 
sów szkolnictwa rosyjskiego w Królestwie Polskim 1 868—1 9 1  V, Warszawa 
1 9 З6, s. I08).
425 Grigorij Edwardowicz Zenger (1853—1919), z wykształce
nia filolog klasyczny, kurator Warszawskiego Okręgu Naukowego 
w latach 1900—1903, minister oświaty prawdopodobnie od 1903 
do 1904; nie cieszył się popularnością.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Pamiętnik z lat I862—I9 II  307

426 Diabeł ją wie, czyją jest znajomą (ros.).
427 Podobnie w liście do E. Orzeszkowej z 13 września 1902 : 
„Przebywanie wśród uczącej młodzieży było mi zawsze miłe, 
a i zbytnio nie męczy, gdyż stałych pensjonarek mamy tylko sześć. 
Tworzymy niejako rodzinę daleką od ideału życia koszarowego, 
którego bym nie zniosła. Dając dotychczas lekcje prywatne, rzadko 
kiedy miałam komplet przewyższający liczbę trzech osób. Dzisiaj 
mam wykłady w klasie i praca ta niesłychanie mnie podnieca". 
(Cyt. za: Nasza szkoła..., s. 19).
428 Zapewne chodzi o Tadeusza Justyna Wielobyckiego ( I S 6 3— 
—19 39), lekarza w Mławie i Warszawie (od 1906).
429 Janina Szoberówna ( ISS7—1937) > zamężna Prechitkowa, 
pełniła we Florianowie obowiązki nauczycielki domowej; Sta
nisław Szober ( l8 7 9 —1 9 З8 ), językoznawca, pedagog, profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego.
430 Wspomina te wykłady także Z. Gruszczyńska jako część zajęć 
tajnych: „Pogadanki z dziejów kultury starożytnej, bardzo intere
sująco prowadzone przez p. Jadwigę Ostromęcką. W czasie owych 
lekcji, w rozkładzie godzin zapisanych jako «roboty ręczne», mia
łyśmy zawsze rozłożone jakieś szycie, a przed wykładowczynią le
żała otwarta powieść, którą nam rzekomo czytała”. (Z. Gru
szczyńska, Czterdzieści..., s. 34).
431 W  Warszawie można było wówczas oglądać zbiory Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa, założonego w I 87 5; Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, od 1900 we własnym gmachu; Muzeum Sztuk 
Pięknych, na Wierzbowej, późniejszego Muzeum Narodowego; 
Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, od 1892; Salonu Sztuki 
A. Krywulta, działającego w latach I 88O—1906, a także kolekcję 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
432 Siedmioklasowa pensja Józefy Gagatnickiej, założona w 188 3, 
mieściła się przy ul. Senatorskiej w Warszawie.
433 Wacław Jezierski (1868—1928), geograf i pedagog, działacz 
oświatowy; jeden z założycieli Polskiego Związku Nauczycielskie
go, czynny w pracach Uniwersytetu dla Wszystkich; nauczyciel 
w prywatnych szkołach żeńskich w Warszawie.
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434 Z prac Komisji Pedagogicznej Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. 
Strona wychowawczą szkoły powszechnej, „Przegląd Pedagogiczny” 1 9 1 8 , 
s. 308—3 14- W artykule Ostromęcka określiła nie tylko swój ideał 
wychowawcy, ale właściwie swój własny wizerunek, pisząc m.in.: 
„Wychowawca przede wszystkim winien mieć powołanie do swego 
zawodu i, co za tym idzie, tego zawodu gorące i szczere umiłowa
nie. Obdarzony zdrowiem fizycznym i moralnym, a dzięki temu 
pozbawiony zbytniej wrażliwości i drażliwości, jednocześnie zaś 
pełen tak niezbędnej w obcowaniu z dziećmi i młodzieżą pogody 
ducha i jego, że tak powiem, wiecznej młodości, staje wychowawca 
do swej pracy z energią, zapałem i szczerym oddaniem się sprawie. 
Staje, jako znawca głęboki dzieci i młodzieży, te dzieci i młodzież 
miłujący, uspołeczniony, wszechstronnie wykształcony, posiada
jący gruntowne przygotowanie naukowe do swego zawodu, wyso
kie poczucie narodowe i etyczne, oraz takt pedagogiczny ściśle 
związany z umiejętnością doskonałego panowania nad sobą. Sta
nowiąc żywy łącznik pomiędzy szkołą a życiem, winien on mieć 
głowę i serce otwarte, jasny sąd o ludziach i rzeczach, oraz umieć 
oświetlać zdarzenia życiowe wszechstronnie i jednocześnie —  
bezstronnie”. To nie jedyna publikacja Ostromęckiej, np. w 1915 
zamieściła w piśmie „Wychowanie w domu i szkole” referat pt. 
Młodzieżęszkółśrednich, w ramach prac komisji ds. szkoły żeńskiej Sto
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego.
435 Edmondo De Amicis ( I 846—1 908), pisarz włoski, autor zna
nej na całym świecie książki dla młodzieży Serce ( I .  wyd. poi. w tłu
maczeniu Obrąpalskiej pt. Pamiętnik chłopca 1890, 2. wyd. pt. Serce, 
pamiętnik chłopca 1900; książkę tłumaczyła także M. Konopnicka).
436 Erazm Obrąpalski (1825-1899 ), inżynier komunikacji; 
z pierwszego małżeństwa z Michaliną z Wróblów miał trzy córki; 
ożenił się powtórnie z Marią z Siemiradzkich (1850—1894), 
z którą miał syna Jana (1881—195 8), inżyniera elektroenergetyka, 
po wojnie profesora Politechniki Śląskiej (na Politechnice War
szawskiej miał wykłady, ale zrezygnował z katedry i profesury, aby 
wyjechać na Śląsk). Wg PSB trzecia córka Erazma miała na imię 
Zofia.
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437 Prawdopodobnie Ostromęcka znała Kuncewiczową z Kazania, 
gdzie, jak donosił korespondent „Kraju", „znana pianistka w mie
ście naszym, p. E. Kuncewiczowa, otworzyła klasę gry fortepiano
wej”. ('„Kraj" 1901 nr 45, s. 14).
438 Ludwika z Obrąpalskich Konopczyńska, żona inżyniera ko
munikacji Ignacego, amatorsko uprawiała malarstwo i śpiew.
439 Wzmianka pochwalna (ang.).
440 Wymienia go Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, se
minariów nauczycielskich..., Lwów 1924, s. 25 5, jako dyrektora Pań
stwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. T. Kościuszki w Łuc
ku.
441 Władysław Konopczyński ( l 880—1952 ), także poseł na sejm 
oraz założyciel i redaktor Polskiego słownika biograficznego.
442 Aleksander Szczepański ( 1882—po 193 3), dr nauk ekono
micznych, redaktor; konsul także w Zagrzebiu i Bytomiu; Maria 
Kuncewiczowa ('1897—1989), pisarka, autorka m.in. Cudzoziemki 
193 6, Tristana t g y ó  1967, opowiadań Dwa księżyce 193 3-
443 „Jadzia Ostromęcka jest i na całe tutejsze święta. Pobyt jej 
sprawia mi dużą przyjemność" —  donosiła z Grodna Orzeszkowa 
w liście do J. Holenderskiej, 7 stycznia 1903 (wDniach zapis o wy- 
jeździe Jadwigi I [14] stycznia I 903 ;Dm>, s. 297)-I dodaje: „Ma
cie dwie ważne wspólności; piękne charaktery i gorące chęci dla 
ogółu. Wspólnie z Jadzią urządzamy gwiazdkę dla 1 8—tu biednych 
dzieci, którym Zosia, Marynia Obr[ębska] i parę innych osób lek
cje dają. Będzie drzewko, będą przysmaki i różne drobne upomin
ki”. (Listy, t. 9, s. I 83) . Ostromęcka spędziła w Grodnie także na
stępne święta Bożego Narodzenia. (Dnie, s. 310—311).
444 Jan Michał Rozwadowski ( 1 867—193 5), językoznawca, pro
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętno
ści; Mikołaj Mazanowski (1861—1944), pedagog, historyk lite
ratury; Kazimierz Nitsch ( 1874—19 5 8 ), językoznawca, profe
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umiejętności; 
Marian Zdziechowski ( 18 6 1 - 1938 ) , slawista, filozof kultury, 
publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie.
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44 s Obrazek historyczno—ludowy w у oddziałach, у odsłonach Władysława 
Ludwika Anczyca (1823 — ISS 3); premiera w I 88 l ;  sztuka cieszy
ła się przez wiele lat niesłabnącym powodzeniem.
446 Prapremiera Bolesława Śmiałego odbyła się 7 maja 190  3 w Tea
trze im. J. Słowackiego; wystawienie tego „jedynego przez poetę 
w całości ukształtowanego przedstawienia” (L. Schiller) zostało 
uznane za przełomowe dla rozwoju polskiej inscenizacji i sceno
grafii. (Por. R. Taborski, Dramaty Stanisława Wyspiańskiego na scenie do 
t 939r-< Warszawa 1994) •
447 Zygmunt Balicki ( 1858—19 16 ), działacz polityczny, publicy
sta, socjolog; jeden z przywódców ruchu narodowo—demokratycz
nego i twórca doktryny polskiego nacjonalizmu; żona Gabriela 
z Iwanowskich.
448 Roman Dmowski (1864-1939 ), polityk, mąż stanu, pisarz 
polityczny; czołowy ideolog polskiego nacjonalizmu i przywódca 
Narodowej Demokracji.
449 Wojciech Korfanty (1873 — 1939), polityk, działacz śląski, 
publicysta; poseł do parlamentu niemieckiego w latach 1903 — 
—1908 i do sejmu pruskiego w latach I 904- I 9 18 .
450 W  liście do K. Poniatowskiego z 4 [17] kwietnia 1 90 3 Orze
szkowa donosiła o planowanej wizycie Kazimiery: „Będzie tu prze
jazdem z Zakopanego do Symbirska” (!) —  taki „przejazd” trwał 
zapewne kilka tygodni, ale czas wówczas inaczej się odczuwało...
(Listy, t. 7, s. 270 ).
451 Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, utworzone 
przez historyka literatury J. Tretiaka i poetę W. Bełzę w 1886 we 
Lwowie, w celu zbierania i rozpowszechniania dzieł poety „i w ogó
le krzewienia czci dla niego i jego poezji"; istnieje do dziś. (Por. 
S. Fita, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 18 8 6—t g g o , 
Wrocław I 99O).
452 Ewa (Ewelina) Sancewicz, nauczycielka „dużej inteligencji 
i energii”, prowadziła początkowo własną szkołę dwuklasową dla 
młodszych dzieci, później pomagała A. Walickiej w założeniu i kie
rowaniu pensją; nauczała języka polskiego; zmarła w maju 19 3 6. 
(Naszą szkoła..., s. 7—9, 121).
453 Egoizm narodowy wobec etyki, wyd. 1902.
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454 Maria Dzierżanowska ( l 86 l —1908), córka T. Prażmow- 
skiej—Wołowskiej, działaczka oświatowa, autorka podręczników 
szkolnych.
455 Jan Kasprowicz ( I 86O—1926 ), poeta; wyjątek ze zbioru wier
szy lirycznych Księga ubogich, XL, w. I—4 .
456 Władysław Smoleński (1851—1926 ), historyk, nauczał kon
spiracyjnie historii Polski na pensjach prywatnych i kompletach, 
od 1878 . Wspomina go jedna z uczennic szkoły A. Walickiej jako 
najbardziej cenionego z nauczycieli: „Każdy jego pobyt na lekcji 
był z jego strony do pewnego stopnia bohaterstwem, musiał bo
wiem bardzo czuwać i w porę się kryć. (...) Jego wykłady były bar
dzo ciekawe, mówił obrazowo, podając wiele szczegółów. Podręcz
nika nie było — uczyłyśmy się tylko z notatek. Profesor zaszczepił 
w nas wiarę w duchową siłę i patriotyzm Polaków, co zawsze na lek
cjach podkreślał”. (Nasza szkoła»^ s. 59).
457 Ignacy Chrzanowski (1866—1940)» historyk literatury, pro
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1894—1900 nauczy
ciel w szkołach prywatnych w Warszawie; zapamiętany przez 
uczennice jako „demoniczny ’ (w naszym pojęciu) polonista. (Na
sza szkoła..., s. 7 1 ).
458 Leontyna Chaciska, wychowanka pensji A. Walickiej w latach 
I 907—1 9 14 » wspomina również takie tajne lekcje: „Rząd carski 
zakazał na pensjach nauki historii i geografii w języku polskim. 
Przedmiotów tych uczyły nauczycielki Rosjanki. My zaś uczyły
śmy się po kryjomu dodatkowo geografii po polsku. Oficjalnie by
ła to lekcja robót lub rysunków. Trzeba było się kryć, bo chodzili 
inspektorzy rosyjscy, sprawdzali, hospitowali lekcje. Ale system 
ostrzegawczy był na pensji dobrze zorganizowany. Gdy woźna ot
wierając drzwi, widziała, że wchodzi inspektor (poznawała po 
mundurze), wówczas naciskała kontakt alarmowy znany tylko wta
jemniczonym. Pierwszy raz zetknęłam się z wizytą inspektora już 
w trzeciej klasie. Miałyśmy lekcje historii powszechnej po polsku. 
Na ławkach leżały podręczniki do historii, zeszyty do notatek, 
a obok roboty ręczne. Nagle rozległ się dzwonek alarmowy. Na
tychmiast dama klasowa (...) pobiegła wzdłuż ławek, a my wrzuca
łyśmy do jej fartuszka podręczniki do historii, zeszyty, notatki;
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3 1 2  Pamiętnik z lat 1862—19II

aby było prędzej, brała do pomocy dwie dziewczynki. Zakazane 
książki i zeszyty zostały w mig zebrane, biegiem wyniesione na 
strych i wrzucone do brudnej bielizny. Zanim inspektor się roze
brał, przywitał z Przełożoną i poszedł do klas, u nas nie było ani 
śladu historii. Wszystkie uczennice pilnie szyły, a nauczycielka hi
storii przemieniła się w nauczycielkę robót ręcznych”. (Nasza szko
ła..., s. 5 7').
459 Dortuar (z franc.) — wspólna sypialnia w internacie, dormito
rium.
460 Rzecz miała się prawdopodobnie w 1905 i ofiara, jak się oka
zuje, miała dużo szczęścia: „Pierwszy rozkaz unieszkodliwienia in
spektora szkolnego Jankowskiego otrzymał kierownik piątki bojo
wej, kilińczyk Ludwik Piętka. Do tej czynności wyznaczył Czesła
wa Dolińskiego i Wacława Malarskiego, polecając im tylko dokład
ne obicie wspomnianego inspektora. Rozkaz został ściśle wykona
ny na ulicy Wspólnej, jednakże (...) patrole wojskowe pochwyciły 
na rogu Wspólnej i Kruczej uciekających zamachowców. (...) Po
wyższy akt terroru w rezultacie wykazał, że obijanie kijami inspek
torów nie daje żądanego ełektu, jako nazbyt słaby środek oddziały
wania. (...) Piątka bojowa, kierowana przez kilióczyka, Jana Paj- 
dowskiego, otrzymała rozkaz «sprzątnięcia» jakiegoś inspektora 
szkolnego". (Nasza walka o szkołę polską ic/oi — i g i y ,  t. I, Warszawa 
1932, s. I 82- I 83).
461 W latach 1904—1905 o panowanie na Dalekim Wschodzie, 
zakończona klęską Rosji.
462 Passus identyczny z listem Ostromęckiej do Orzeszkowej 
z II  listopada 1904. (Listy, t. 7, s. 527). Jadwiga musiała dzielić 
się, swoim i nieswoim, niepokojem z Orzeszkową, która znajdo
wała jednak słowa otuchy: „Wypadki zewnętrzne, rzecz prosta, 
wstrząsają nami silnie, a ja w cichości serca myślę sobie, że kto wie, 
czy zza krwawej tej zorzy nie wypłynie piękne słońce nowego dnia, 
drogo kupione, jak wszystko na świecie”. (List z 3 I października 
1904: Listy, t. 7 , s. 188) .
403 W nekrologu zamieszczonym w „Kraju" czytamy: „ D[nia] 
13  (27) grudnia zmarł bardzo popularny członek tutejszej kolonii 
polskiej, zasłużony syndyk miejscowego kościoła, Witalis Ostro-
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męcki. Nieboszczyk przechodził w życiu najrozmaitsze koleje, los 
go chłostał, lecz nie złamał i nie zdołał zachwiać zasad obywatel
skich. Zegnane serdecznymi słowy przez miejscowego proboszcza, 
w asystencji tłumnie zebranych ziomków, zwłoki ś. p. Witalisa 
w d [niu] 16 b. m. odprowadzone zostały na cmentarz miejscowy".
(„Kraj” I 904 nr 53).
464 „Jadzia w przejeździe spędziła u mnie parę godzin. Zmęczona 
i zbolała, jest jednak mężną, i czuła się zdrową” —  pisała 6 [ 19] 
stycznia I 905 w kondolencyjnym liście do sióstr Ostromęckich, 
pozostałych w Kazaniu, Orzeszkowa. (Listy, t. 7. s. 188 ).
465 Konstantin Kławdijewicz Maksymowicz (1849—po 1917), 
generał kawalerii, w końcu XIX w. kolejno ataman wojska uralskie- 
go i naczelny ataman wojska dońskiego, w 1905 generał—guberna
tor warszawski, w 1915—1915 z—ca komendanta cesarskiej kwate
ry głównej.
400 Jestem tego samego zdania (franc.).
407 Być może chodzi o Czesława Światopełka—Mirskiego, 
ur. I 862 , właściciela dóbr w gub. siedleckiej, czynnego w życiu pu
blicznym Warszawy.
468 Stanisław Lewicki, sędzia gminny z Białej Siedleckiej, jak pi
sze L. Krzywicki, „człowiek w Warszawie nieznany, obywatel 
z Siedleckiego (...), osobisty znajomy kuratora Szwarca", który 
wyjednał u kuratora „zgodę na urządzenie olbrzymiego wiecu ro
dziców". (L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 2, Warszawa 19 58 , s. 377) • 
409 Ludwik Krzywicki (1859—1941), socjolog, działacz społecz
ny i publicysta, związany z ruchem socjalistycznym, organizator 
oświaty robotniczej.
470 Andrzej Niemojewski (1864—1921), pisarz, publicysta, reli
gioznawca. L. Krzywicki wspominał, że Niemojewski powiedział 
po prostu: „Chcemy w Polsce szkoły polskiej", co sala przyjęła en
tuzjastycznymi okrzykami; po tej wypowiedzi wiec rozwijał się ży
wiołowo, na mównicę wchodził każdy, kto chciał, i mówił, co 
chciał. (Por. Bojkot spkolny, [w:] tamże, s. 379—380).
471 Jest najwyższym prawem (lac.).
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314 Pamiętnik z lat 1862—1911

472 Stanisław Kijeński (1857-1939 ). adwokat, działacz Narodo
wej Demokracji, organizator tajnego Towarzystwa Oświaty Ludo
wej 1903—1904; w 1910 przemawiał na pogrzebie Orzeszkowej.
473 Stanisław Libicki (1 8 5 6—19 3 3). prawnik, publicysta, dzia
łacz polityczny i społeczny, założyciel Polskiej Macierzy Szkolnej.
474 23 grudnia I 904 hr. Władysław Tyszkiewicz złożył na ręce mi
nistra spraw wewnętrznych w Petersburgu memoriał, opracowany 
przez inteligencję warszawską, zwłaszcza endecką; domagano się 
w nim m.in. przywrócenia języka polskiego w szkolnictwie.
475 Może chodzi o Władysława Kucharskiego (1875—1942), hi
storyka, pedagoga i działacza społecznego.
470 Środki odwetu.
477 „Warszawskij Dniewnik", wydawany w latach 1864—1915, 
nieprzychylny Polakom, półoficjalny organ rosyjski, związany z kan
celarią generała—gubernatora warszawskiego.
478 W  rzeczywistości na wiecu przemawiał Adolf Pepłowski 
(T84I—I 9 I 6), były powstaniec i zesłaniec, adwokat, obrońca 
w procesach politycznych. Według Andrzeja Niemojewskiego (Doba 
obecna w Królestwie Polskim, Kraków 1905 , s. 106 ) słowa jego brzmia
ły następująco; „Oto ja, ojciec, nie mogę mojemu synowi powie
dzieć; wracaj do szkoły, kajaj się, uniż się, przepraszaj, ześ śmiał 
upomnieć się o to, co się tobie z praw sumienia i z praw natury na
leży, bo ten syn zbuntowałby się przeciwko mnie. A stronę syna 
wzięłaby córka, wzięłaby matka i ja, Polak, ojciec, patrzyłbym na 
ruinę mego domu... Ja memu dziecku nie mogę tego powiedzieć, 
bo kłamałbym i przed dzieckiem, i przed sobą, i przed panem, pa
nie kuratorze '. W  relacji Krzywickiego wypowiedź Pepłowskiego 
brzmiała następująco: „Czy dziecku swojemu powiedzieć —  oto 
idź, uderz czołem i proś o przebaczenie?” (Bojkot szkolny, s. 3 80); 
jeszcze inaczej podaje Protokół obrad wiecu w sprawie sokoły polskiej 
w Warszawie d. 1 9 lutego 1 9 0 4 , wydany przez PPS w  Krakowie tego 
roku — wydawałoby się podstawowe źródło, ale ponieważ nie jest 
to stenogram, trudno orzec, która wersja tej i pozostałych wypo
wiedzi na wiecu jest poprawna: wszystkie i tak oddają prawdę tego 
wydarzenia i nastroje mówców. (Ostromęcka mogła pomylić na
zwisko Pepłowskiego z dr Stanisławą Popławską, która na początku
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XX w. prowadziła w Warszawie wykłady na Kursach Pedagogicz
nych dla Kobiet).
479 Zapewne błęd pióra: wg Protokółu w kwestii tej zabierał głos Ka
zimierz ( 1849—19 19 ) Zalewski, adwokat i literat.
480 ,,Znany wiec rodzicielski 19—go lutego przyszedł w samą porę, 
aby przechylić społeczeństwo warszawskie na stronę strajku szkol
nego. Kiedy następnego dnia Kurator kazał warszawskie szkoły ot
worzyć, ruszyły do nich gromadki uczniów i uczennic przeważnie 
młodszych, których rodzice bądź byli nieświadomi uchwał wiecu, 
bądź nie solidaryzowali się z akcją. Gmachy szkolne były jednak 
pod opieką: strajkująca młodzież pilnowała idących do szkoły i za
wracała ich do domu, policja pilnowała znów strajkujących i zabie
rała ich do cyrkułów". (Naszą walka..., s. 147—14 8 ).
481 Dziennik „Ruś" 1905 nr 56 z 5 ( 1 8 ) marca; wyd. osobne 
Lwów I 905 .
482 Właśc. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, początkowy tytuł, 
Z pamiętnika korepetytora, dotyczył stosunków w zaborze rosyjskim, 
przerobiony przez pisarza i w nowej postaci ogłoszony w „Niwie" 
w I 879 (wyd. osobne Warszawa I 88O).
48? Syzyfowe prace, powieść, opartą na doświadczeniach autora z na
uki w szkole rosyjskiej, wydano w 1898 ; Gustaw Daniłowski 
(’ 18 7 I—1927) i pisarz, działacz polityczny i oświatowy; zbiór opo
wiadań Nego, także o ucisku w carskiej szkole, ukazał się w 1899.
484 Prawdopodobnie chodzi o rezolucję przyjętą na wiecu studen
tów Politechniki i Uniwersytetu w dniu 28 stycznia 1905.
485 Wyd. Petersburg 1908; tłum. tytułu: Oficjalna nauka w Króle
stwie Polskim (Uniwersytet Warszawski na podstawie osobistych 
wspomnień i wrażeń).
486 Josif Władimirowicz Hurko ('IS2S—1901), feldmarszałek, 
w latach 1883—1894 generał—gubernator warszawski i dowódca 
okręgu wojskowego; osławiony rusyfikator, znienawidzony przez 
Polaków.
487 Aleksander Janowski (1866—1944). krajoznawca, podróżnik, 
pedagog; autor m.in. Wycieczek po kraju 1902, Poznaj swój kraj 1913, 
Pogadanek krajoznawczych 1916 oraz licznych i łubianych książek dla 
dzieci; prowadził również lekcje geografii na pensji A. Walickiej, 
pozostając we wspomnieniach wychowanek jako „najbardziej ko
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3 16 Pamiętnik z lat 1862—1911

chany” z nauczycieli: „Wykłady pro f. Janowskiego były porywające, 
wkładał w nie całe swoje serce. Pamiętam jego pierwszy wykład, 
w którym się zastanawiał, jak określić granice Polski, dokąd sięga 
nasz kraj, będący pod trzema zaborami. Mówił tak: «Polska jest 
tam, gdzie ludzie mówią po polsku, gdzie matka uczy swoje dziec
ko pacierza po polsku»”. (Nasza szkoła..., s. 59)*
488 Pseudonim Artura Oppmana (1867—193 i ) ,  poety i publicy
sty, znanego zwłaszcza jako autor książek o Warszawie i dla dzieci.
489 Podobnie wspomina S. Krzywoszewski: „Ulicami przeciągały 
mniejsze i większe pochody. Jedne śpiewały Boże, coś Polskę, inne — 
Czerwony sztandar. Przygodni mówcy wdrapywali się na latarnie. 
(...) Koło 9—tej wieczorem (I listopada) powracałem do Bristolu. 
Grupy przechodniów sunęły w kierunku Placu Teatralnego. Sły
chać było oddalone krzyki i rumor liczniejszego zbiegowiska. 
Tłum próbował opanować Ratusz, walił kamieniami i drągami 
w bramy. W  pobliżu pałacu Kronenberga zatrzymał mię wzmożony 
wybuch wrzasków —  i raptowna cisza. Wśród przechodniów po
szedł szept: — Wojsko! I huknęły salwy karabinowe. Jedna, druga! 
Przeraźliwe krzyki, zawodzenia kobiet. Kto żyw, uciekał w stronę 
placu Wareckiego i Marszałkowskiej. —  Kozacy!” (S. Krzywo- 
szewski, Długie życie. Wspomnienia, 1.1 , Warszawa 1947* s. 199—200). 
Według (być może zawyżonych) szacunków prasy warszawskiej 
podczas masakry na placu Teatralnym I XI 1 905 zginęły 44 osoby, 
rannych zostało 17 0 .
490 „Pochód w dniu 5 listopada 1905 r. był jednym z najpiękniej
szych, jakie widziały ulice Warszawy. Zaimprowizowany odrucho
wo, zgromadził niezliczone tłumy. Umilkły rozdźwięki, ład był 
wzorowy, na wszystkich twarzach powaga”. (Tamże, s. 197)* 
W  demonstracji 5 XI, zorganizowanej przede wszystkim przez en
decję, brało udział 200 tysięcy osób.
491 Ataki na domy publiczne w Warszawie miały miejsce w dniach 
24—2-6 V 1905; były one, pośrednio, reakcją na porwanie do jedne
go z żydowskich lupanarów dwóch dziewcząt, siostry i narzeczo
nej robotnika, Żyda, członka Bundu. W  wyniku zamieszek zginę
ło 5 osób, 10 zostało ciężko rannych, w mieście zniszczono 
I 50 (także przypadkowych) mieszkań. Jak pisze S. Bonarowicz,
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„rzemieślnicza młodzież żydowska z zaciekłością wielką rzuciła się 
na domy publiczne, niszcząc je zupełnie, a handlarzy i handlarki 
żywego towaru skalpowano bez miłosierdzia”. (S. Bonarowicz, Hi
storia czterech miesięcy. z8 stycznia do z8 maja u p ó j r, Kraków 1906, 
s. 273).
452 Friedrich Wilhelm Foerster (1869—195 6), pedagog niemiec
ki, głosił potrzebę kształcenia charakterów uczniów i nasycania na
uki szkolnej pierwiastkiem etycznym. Wydał m.in. Szkoła i charakter 
(1906, wyd. poi. 1928), O wychowaniu obywatelskim (1914. wyd. 
poi. 1 9 1 9 ), Religia a kształcenie charakteru (1926, wyd. poi. 1930). 
495 Chodzi o Barbarę Sadowską—Klimkową; jugnadchodzi rocyek no
wy. Zbiór wierszyków okolicznościowych, Warszawa 1921; Mój upominek. 
Piec powiastek dla dzieci do lat 1 2, Warszawa 1921; Promyki. Piec powiastek 
dla dpieci do lat 1 y, Warszawa 1921 —  książeczki te wyszły już po 
śmierci Sadowskiej, która zmarła 6 stycznia 1921; ciepłe wspo
mnienie poświęcono jej w piśmie dla dzieci, w którym zamieszcza
ła swoje drobne utwory; „ (...) przemawiała wierszykami w pisem
kach «W słońcu» i w «Płomyku», wiersze te przedrukowywano 
w książkach szkolnych (...). Z jakąż radością witaliśmy ją w naszej 
redakcji, drogą i miłą była nam ta towarzyszka pracy. Rano zajęta 
w szkole, wieczorem na kursach dla dorosłych, lub w gronie kole
gów pracuje dla stowarzyszenia nauczycielskiego. (...) Szła przez 
życie, zwracając ludziom—braciom serce pełne uczucia, ręce pełne 
życzliwości —  szła kochająca i kochana”. („W słońcu" 1921 
nr 3—4. s. 26—27; informacja z Muzeum Książki Dziecięcej Bib
lioteki Publicznej m.st. Warszawy).
494 Wojciech Gerson ( 183 I—1901), malarz, profesor w Klasie 
Rysunkowej w latach 1872—1890.
495 Mieszczący się od 1784 w Zamku Ujazdowskim, od I S 1 8 
szpital wojskowy, zburzony w sierpniu 1944-
496 Pod mostem Poniatowskiego, dziś nieistniejące; ok. 19 1 8 był 
tam zorganizowany punkt opieki dla dzieci polskich, które przyje
chały z Rosji po rewolucji, pracowały tam również wychowanki 
gimnazjum A. Walickiej.
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497 Właśc. Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, utworzona 
w 1886 w celu wspierania szkolnictwa polskiego na Śląsku Cie
szyńskim.
498 C h e łm s z c z y z n a  z o s ta ł a  w  1 9 1 2  w y łą c z o n a  z  K ró le s tw a  P o l
s k ie g o  i ja k o  g u b e rn ia  ch e łm sk a  p rz e k a z a n a  p o d  b e z p o ś re d n i z a 
r z ą d  ro s y js k ie m u  m in is t r o w i s p ra w  w e w n ę trz n y c h , w  c e lu  r u s y f i 
k a c j i  ty c h  te ren ó w .
499 C h o d z i o  K asę P o m o c y  d la  O só b  P r a c u ją c y c h  n a  P o lu  N a u k o 
w y m  im . d r. J ó z e f a M ia n o w s k ie g o , z w a n ą  K asą  im . Jó z e f a  M ia n o w 
s k ie g o , p o w o łan ą  w  188 I w  W a rsz a w ie  p r z e z  g ru p ę  b y ły c h  p ro fe 
so ró w  i s tu d e n tó w  S z k o ły  G łó w n ej d la  u c z c z e n ia  p a m ię c i je j  r e k to 
ra ; K asa  in ic jo w a ła  i f in a n so w a ła  ró ż n e  b a d a n ia  i w y d a w n ic tw a  
n au k o w e , z w ła s z c z a  d z ie ł  e n c y k lo p e d y c z n y c h  i s ło w n ik o w yc h  
(z a m k n ię t a  w  1 9 5 1 ,  w z n o w iła  d z ia ła ln o ść  w  1 9 9 2 ) .
500 Liga Obrony Powietrznej Państwa powstała w 192 3 w celu 
popierania polskiego lotnictwa; Liga Morska i Kolonialna — 
w 1918, głosząc hasło Polski jako państwa morskiego i propagując 
ekspansję kolonialną w Afryce.
501 O pracy w Towarzystwie Wzaj emnej Pomocy wspominają tak
że wychowanki szkoły A. Walickiej (Nasyi sokoła..., passim).
502 G u s ta w  M o rc in e k  ( 1 8 9 1 —1 9 6 3  ), p is a r z  i n a u c z y c ie l ,  z w ią z a 
n y  z e  Ś lą s k ie m .
503 John Galsworthy (1867—193 3), angielski powieściopisarz 
i dramaturg.
504 Nie wiadomo, o który z licznie wówczas ukazujących się zbio
rów poezji chodzi.
505 Artur Górski ( I 87O—1959), krytyk literacki, publicysta, pi
sarz; wydawca dzieł Mickiewicza i Słowackiego, autor głośnych ar
tykułów Młoda Polska, od których wziął nazwę cały prąd literacki; Na 
nowym progu, wyd. w 1918.
500 Marek Leon Wernic (T87O—po 1938), lekarz.
507 Maksymilian Heilpern (1856—1925), przyrodnik, działacz 
społeczny, pedagog; w latach I 88O—1884  na zesłaniu na Syberii, 
po powrocie dyrektor szkoły rzemieślniczej dla niezamożnej mło
dzieży żydowskiej.
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508 Maria Przyjemska ( l 8 6 l—1927), działaczka oświatowa i spo
łeczna, kierowniczka biblioteki TKR
509 Adam Czartkowski (1881—1958), pisarz i wydawca,
510 Jan Piotr Lewiński (1876—1939), geolog, profesor Uniwer
sytetu Warszawskiego; znany jako wykładowca i popularyzator 
wiedzy, m.in. w Towarzystwie Kursów Naukowych w latach 1906— 
-1918 ,
511 Może chodzi o Tadeusza Ulanowskiego (1872—1942), czło
wieka teatru,
512 Henryk Opieński (1870—1942), muzykolog, skrzypek, kom
pozytor, dyrygent, pedagog; organizował i wygłaszał wiele odczy
tów o muzyce.
513 Stanisław Karpowicz (1864—1921), pedagog ipublicysta, or
ganizator kursów dla nauczycieli w latach 1906—19 1 1 , wykładow
ca w Uniwersytecie dla Wszystkich i Towarzystwie Kultury Pol
skiej.
514 Ajschylos (525—456 p.n.e.), poeta grecki, twórca tragedii kla
sycznej.
515 Właśc. Polska Macierz Szkolna, powstała na fali rewolucji 
I 905 roku organizacja oświatowa, zakładała i utrzymywała szkoły 
początkowe, ochronki i biblioteki, prowadziła też oświatę doro
słych; rozwiązana przez władze rosyjskie w 1907 , reaktywowana 
w 1 9 1 6 , działała do 19 39.
510 Wydział dla Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego 
w Warszawie, zwany ochraną —  rosyjska policja polityczna przy 
zarządzie oberpolicmajstra warszawskiego, zorganizowana w celu 
śledzenia ruchu rewolucyjnego i niepodległościowego oraz bada
nia nastrojów ludności.
517 Jako przedstawiciel rosyjskiej ludności Warszawy do III Dumy 
wszedł Sergiusz Aleksiejew ze Związku Narodu Rosyjskiego.
518 Czarna sotnia, nazwa nadawana od 1905 w Rosji carskiej bo
jówkom organizacji monarchistycznych, tworzonych przez policję 
z drobnego kupiectwa, rzemieślników i lumpenproletariatu do 
walki z ruchem rewolucyjnym, przez organizowanie napadów i po
gromów; określenie używane też w odniesieniu do skrajnie prawi
cowych sił życia politycznego w Rosji.
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320 Pamiętnik z lat 1862—1911

519 W  końcu 1 9 1 2  przeciw zarządowi T. K. R wystąpiły trzy od
działy warszawskie: V, VI i VII; powodem buntu było podjęcie 
20 XI I 9 1 2  przez sekcję etyczną Towarzystwa uchwał przeciw 
nacjonalizmowi żydowskiemu i postulatu spolszczenia miast, co 
interpretowano jako program ekonomicznego bojkotu Żydów. 
Rozwiązanie T. К. P. przez władze 24 II 1913 przecięło zaostrza
jący się zatarg. O Towarzystwie pisała J. Bemówna w: N aszą  w a lk a .. . ,

t. 2 , s . I 8 6 - I 9 5 .
520 Wincenty Rapacki (1840—1924), wybitny aktor i reżyser.
521 Uroczyste prapremierowe przedstawienie A sp a z ji (napisanej 
w I 885) w Teatrze Wielkim miało miejsce 12 X 1908. W ramach 
jubileuszu 281 I 909 w Teatrze Małym wystawiono ponadto drugą 
sztukę Świętochowskiego, O jc a  M a k a r e g o  (z I 8 7 6 ) , która jednak — 
w przeciwieństwie do A sp a z ji —  zyskała negatywne opinie kryty
ków i widzów.
522 Eugenia Żmijewska (ok. 1870—1923 ), literatka warszawska, 
współpracowniczka „Słowa”.
523 W ramach Dni Orzeszkowej najpierw, 9 czerwca 1907 (nie 
I 906) , otwarto ochronkę jej imienia, wieczorem w Dolinie Szwaj
carskiej wystawiono sceniczne przeróbki G ed a le g o  i N a d  N iem n em  

oraz B ł o g o s ł a w i e ń s tw o  n iz in  M. Konopnickiej, a na Pradze H a rd e  d u s z ę ;  
następnego dnia miał miejsce ów „uroczysty obchód" w sali filhar
monii, na który złożyły się przemówienia, recytacje wierszy Ko
nopnickiej i Orzeszkowej, odegranie obrazka scenicznego jej au
torstwa pt. W  z im o w y  w i e c g o r ,  koncert chóru Lutnia, a na koniec 
„uroczysta apoteoza i uwieńczenie popiersia Jubilatki", po przer
wie odczytano liczne adresy i depesze; w dniach 9—12 miał miejsce 
Zjazd Kobiet, ze wszystkich ziem polskich, podczas którego w kil
ku sekcjach poruszano sprawy żywotnie interesujące kobiety; ob
chodom towarzyszyły wieczornice, zebrania towarzyskie oraz kil
ka wystaw, m.in. wystawa artystek —  kobiet w Zachęcie. W Gro
dnie I6 czerwca odbyło się zebranie towarzyskie w salonie Orze
szkowej, a wieczorem koncert i uroczysta kolacja z udziałem jubi
latki i licznych gości z Warszawy, Wilna i „okolic grodzieńskich".
524 Ignacy Baliński (1862—1951), publicysta, poeta, prawnik; 
autor wierszy i wspomnień o Warszawie.
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525 Anna Dobrska—Tomaszewicz (1854—1918), lekarka, dzia
łaczka społeczna, jedna z założycielek Towarzystwa Kultury Pol
skiej; brała także udział w uczczeniu pierwszego jubileuszu pisarki 
w I 89I.
526 Stanisław Kempner (1857—1924), ekonomista, dziennikarz, 
redaktor i wydawca „Gazety Handlowej", działacz polityczny 
i społeczny; pozostawił bogatą twórczość pisarską.
527 Lucynaz Kleczeńskich Kotarbińska, I.v. Lewandowska ( 1858— 
—I 94I ), publicystka, działaczka społeczna, zwłaszcza w sprawacb. 
kobiet, redaktorka w poczytnym „Tygodniku Mód i Powieści”; od 
I 884 żona Józefa (1849—1928), literata, aktora, reżysera, dyrek
tora teatrów.
528 Jan Lorentowicz (1868—1940). krytyk literacki i teatralny, 
dziennikarz, dyrektor teatrów.
529 Leopold Meyet (1849 lub 1850—1912), prawnik, literat, 
kolekcjoner dzieł sztuki, filantrop; długoletni korespondent 
E. Orzeszkowej.
530 Antoni Pilecki (185 3—1921), poeta, powieściopisarz, publi
cysta; z wykształcenia prawnik.
531 Zofia z Kwiecińskich Seidlerowa (1859—1919), redaktorka, 
publicystka, tłumaczka; wydawała i redagowała „Bluszcz".
532 Maria Joanna Siedlecka (185 6—1942), działaczka społeczna 
i oświatowa, wydawca i redaktorka miesięcznika dla kobiet wiej
skich „Przodownica”, od 1903 prezeska Związku Polek, czynna 
w Towarzystwie Szkoły Ludowej.
5 3 3 Orzeszkowa pisze o wspólnie spędzonych świętach Wiel- 
kiejnocy w listach do L. Meyeta, z I 5 kwietnia 1906, i do Kruszew
skich, z 21 kwietnia. (Listy, t. 2, s. 275; t. 7, s. 327—328).
534 Wileńska trupa teatralna Józefa Puchniewskiego (z rozpoczy
nającą wówczas karierę wybitną aktorką Marią Dulębianką) wystę
powała w Grodnie zimą 1905/1906, wystawiając m.in. H a r d e  d u sz e  

Zygmunta Sarneckiego wg B e n e  n a t i  Orzeszkowej. Grupa —  pisała 
Orzeszkowa w liście do Meyeta —  „grała H a r d e  d u s z ę  wybornie, 
a Grodno polskie tłumnie napełniające teatr oklaskiwało sztukę 
swojej domowej autorki i ją wywoływało (L is t y ,  t. 2, s. 274; list
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z 15 marca 1906). Zasadniczy jubileusz 40—lecia pracy Orze
szkowej w Grodnie przeniesiono na rok 1907.
53 5 W  1899 odwiedził pisarkę, wraz z Lutosławskimi, Duńczyk, 
Age Meyer Benedictsen. (Listy, t. 7. s. 5Ю).
530 Maria Gomólińska ('1866—193 5), pedagog, działaczka 
oświatowa; uczestniczka strajku szkolnego w 1905, członek za
rządu Związku Towarzystw Samopomocy Społecznej, współzało
życielka Uniwersytetu dla Wszystkich.
537 Jan Otton Bochwic ('1 8 3 5—191 5), ziemianin; za udział w po
wstaniu styczniowym więziony w Dyneburgu; „Majętności jego 
stały się wzorem nowoczesnego gospodarstwa rolnego". 0 . Meis- 
ser, PSB, t. 2).
538 Kruszewscy, razem z siostrami Ostromęckimi, spędzili we 
Florianowie lato 1908, gdzie po raz pierwszy przyjechała też 
Orzeszkowa, o czym czytamy w jej listach, m.in. do: Kruszewskich, 
z 4/ 17  października 1908, i T. Bochwica, z 12/25 grudnia 
i z 22 grudnia 1908/4 stycznia 1909, w tym ostatnim Orzeszko
wa wyznaje, że we Florianowie było jej „jak w raju". (Listy, t. 7, 
s. 329-3 30; t. 5, s. 79, 83).
539 W  okresie wizyt Orzeszkowej i Ostromęckiej panem na Nie
świeżu był Albrecht Radziwiłł (1885—1935). „Zmarła przed laty 
księżna" to jego babka, Maria Radziwiłłowa z domu de Castellane 
( w rzeczywistości zmarła w 1915), zona Antoniego Fryderyka 
( I 83  3—1 9 0 4 ) ,  która odnowiła pałac w Nieświeżu i założyła tam 
nową bibliotekę, prowadziła też znany salon w Berlinie.
540 Uniwersytet dla Wszystkich, uruchomiony w 1905, prowa
dził kształcenie robotników na poziomie więcej niż średnim, za
kładał czytelnie, kolportował książki, organizował kółka teatralne 
i śpiewacze; działali w nim m.in. L. Krzywicki i W. Nałkowski; zde
legalizowany w I 9 0 8 , prowadził dalej działalność jako V i VI od
dział Towarzystwa Kultury Polskiej.
541 Właśc. Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Dorosłych, 
jedno ze stowarzyszeń Związku Towarzystw Samopomocy Spo
łecznej, powstałe na fali rewolucji 1905, zalegalizowane w 1906. 
544 Vaclav Kredba, ur. 1868, tłumacz utworów Orzeszkowej na ję
zyk czeski i jeden z jej stałych korespondentów.
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543 Patricio Lafcadio (nie: Lepeadio) Hearn ( l S 50—1904), po 
przyjęciu obywatelstwa japońskiego Koizumi Yakumo, pisarz, tłu
macz, popularyzator kultury i literatury japońskiej na Zachodzie. 
Książka K o —K o —R o  w tłumaczeniu Aurelii z Szacsznajdrów Rey- 
montowej ukazała się w Krakowie w 1906 .
544 T . 1—3 p o w ie ś c i p o w s ta ły  w  la t a c h  1 8 9 9 —1 9 0 3 ,  t . 4  w la t a c h  
19 ОЗ—1908 ; w y d a n e  o so b n o : t . 1—2 w 1 9 0 4 ,  t . 3 w  1 9 0 6 , t . 4  
w 1 9 0 9 .
545 M a rz y c i e l .  S zk ic p o w i e ś c i o w y ,  wyd. 1908 , doczekał się po latach 
znacznie pochlebniejszej oceny przez autorów L it e r a t u r y  p o l sk i e j ,  
którzy uznali utwór za „opowiadanie dające całą galerię świetnych 
typów i postaci”, należące do „najwybitniejszych, a zapomnianych 
utworów Reymonta”. (L i t e r a tu r a  p o lsk a . P r z ew o d n ik  e n c y k lo p e d y c z n y ,  
t. 2 , Warszawa 1985, s. 287).
546 W y s p ia ń s k i z m a r ł  2 8  l is t o p a d a  1 9 0 7  w  K rak o w ie  i z o s t a ł  p o 
c h o w an y  2 g r u d n ia  w  k r y p c ie  z a s łu ż o n y c h  n a  S k a łce , w  k o śc ie le  
P au lin ó w ; p o g rz e b  p o e ty , p o d o b n ie  ja k  w c z e ś n ie j p o g rz e b  K ra 
s z e w s k ie g o , s ta ł  s ię  w ie lk ą  m a n if e s t a c ją  n a ro d o w ą .
547 A d o lf  D y g a s iń s k i ( 1 8 3 9 —1 9 0 2 ) ,  p o w ie ś c io p is a r z  i  p e d a g o g , 
a u to r  l ic z n y c h  u tw o ró w  o te m a ty c e  lu d o w e j.
548 Wanda Nusbaumówna ( I 88O—194^), artystka malarka, au
torka niedokończonego portretu Orzeszkowej, obecna przy pisar
ce w jej ostatnich chwilach.
549 Albrecht R a d z iw ił ł , zw . A b ą , w s k u te k  paraliżu o jc a  o b ją ł  m a 
jątek w 1 9 0 6 , o rd y n a te m  n ie ś w ie s k im  został fo rm a ln ie  p o  je g o  
ś m ie r c i w I 9 1 4 .
550 Osada miejska, wieś i rozległe dobra w pow. opoczyńskim.
551 Aleksander Talheim (v. Talhejm) (1873—1937), lekarz do
mowy Orzeszkowej, dyrektor szpitala w Grodnie; działacz spo
łeczny, prezes Stowarzyszenia Miłośników Sceny i Sztuki „Muza”.
552 P o d o b n ie  L u to s ła w s k i : „ Z ac z ą ł  s ię  okres w y k ła d ó w  w  W a r s z a 
w ie  i n a  p ro w in c j i .  W  W a rsz a w ie  z a c z ą łe m  o d  w y k ła d u  o D a rw in ie  
i S ło w a c k im , k tó r y  w  F i lh a rm o n i i  z g ro m a d z ił  p a rę  t y s ię c y  s łu c h a 
czy . ( . . . )  P o tem  n a s t ą p ił  s z e re g  w y k ła d ó w  o  f i lo z o f i i  r e l ig i i  ( . . . )  ’ . 
(W . L u to s ła w s k i , J e d e n . . . ,  s . 2 9 2 ) .
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324 Pamiętnik z k t  1862—1911

553 Eliza Orzeszkowa zmarła 18 maja 1910. O przyczynie jej 
choroby i śmierci napisał H. Nusbaum —  nie tylko jako lekarz, ale 
także wielki przyjaciel, odczytujący uważnie istotny sens twórczo
ści pisarki: „Przed laty wielu zapadła na chorobę serca. W niej spra
wdziło się raz jeszcze, że długotrwałe, głębokie moralne cierpienia 
serca powodują organiczne w tym dziwnym mięśniu chorobowe 
zmiany, że umartwianie narodu równa się w ścisłym znaczeniu tego 
wyrazu dokonywaniu na organizmie jego tortur cielesnych. ('...) 
dla Niej nie pracować dla dobra ogółu, nie brać żywego udziału 
w sprawach społecznych, nie odczuwać całą głębią duszy potrzeb 
i bólów ojczyzny znaczyło —  już nie żyć”. (Cyt. za: Listy, t. 3, 
s. 3 5 3).
554 Władysław Drucki—Lubecki ('1864— 19 1 3), właściciel ogrom
nego majątku, na który składały się m.in. fabryki i folwarki w Gro- 
dzieńszczyźnie, Pińszczyźnie i Królestwie; odegrał znaczną rolę 
w zorganizowaniu w Grodnie drugiego jubileuszu Orzeszkowej; 
zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w swych dobrach Tere
sin. W liście z 29 listopada [ 12 grudnia] I 908 Orzeszkowa pisała 
o nim do T. Bochwica: „Jestem teraz z ks. Wład [ysławem] trochę 
na zimno —  z przyczyn publicznych. To nadzwyczajny —  nie
człowiek”. (L is t y ,  t. 5, s. 64; informacja I. Wiśniewskiej). Inny 
Drucki—Lubecki, Hieronim (1861 — 1919), poseł do Dumy, autor 
dramatów historycznych, również znał Orzeszkową, napisał arty
kuł Ż y d z i  i k w e s t ia  ż y d ow sk a  w o ś w i e t l e n i u  p o w i e ś c i  p a n i  E liz y  O rz e sz k ow e j.  
sss Sprowadzone do Warszawy w 1687  sakramentki zajmowały 
się edukacją panien z rodzin szlacheckich; wspólnie z Orzeszkową 
uczyła się tam Maria Konopnicka.
ssć Okres burzy i naporu, burzliwego rozwoju (niem.). 
ss7 Psalm 7, D o m in e  D e u s  m eu s ,  in  Te s p e r a v i ,  w. 1—2.
558 Stanisław Miłkowski ( l 8 8 l  — I 9 6 l) , kaznodzieja, redaktor 
wileńskiego dwutygodnika „Słowo i Czyn", później profesor Se
minarium Duchownego w Wilnie; ks. Miłkowski, wezwany przez 
Orzeszkową, dysponował ją na śmierć.
559 Chodzi raczej o Ludwikę Zycką (185 9—po 1939), literatkę, 
poetkę i publicystkę, związaną z Wilnem i Wileńszczyzną, autorkę 
kilku powieści, korespondentkę Orzeszkowej, którą kilkakrot
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Pamiętnik z lat 1862—1911 325

nie odwiedzała w Grodnie. Miała brata, Mariana, zamieszkałego 
w Grodnie.
560 Zapewne Jadwiga Skirmunttówna (ok. 1875—1968), przyja
ciółka Marii Rodziewiczówny, współwłaścicielka majątkuMołodo- 
wo, w którym wraz z siostrą Marią prowadziła akcję oświatową 
wśród ludu; w 1902 przebywała u chorej Orzeszkowej, zyskując 
sobie wdzięczność pisarki, która nazywała ją „aniołem pociesze
nia ' i „dziewczyną idealną '.
561 W rękopisie brak tytułu. Chodzi o nowele M o m e n t  i J e d n a  s e tn a  
(jzwana także S etn ą , cccścuj . o których tłumaczenie na włoski starał 
się w 1900 Francesco Parese, redaktor florenckiego pisma „La Ri~ 
vista Moderna".
562 Chodzi prawdopodobnie o list wystosowany przez Orzeszko
wą na Zjazd Słowiański w Pradze, 28 lipca 1908, na ręce A. Zwana; 
opublikowany w tymże roku w „Kurierze Warszawskim" nr 210; 
list zaczynał się od słów; „Błogosławieni pokój czyniący...” 
W  I 909 pisarka przesłała depeszę do delegacji czeskiej goszczącej 
na wystawie przemysłowej w Częstochowie oraz w Krakowie i War
szawie; czytamy w niej m.in.: „Całym sercem łączę się z kołem wi
tającym dziś drogich braci naszych z Czech. Niech będą na ziemi 
naszej pozdrowieni i ukochani! Niech będą pozdrowione kobiety 
czeskie, siostry nasze! Niech żyje przyjaźń Czech i Polski! " (L is t y ,  

t. 7, s. 486—487) . Zachowała się też kopia listu czy odezwy D o  P ań  
C z esk ich  z ę  s t o w a r z y s z e ń  k o b ie c y ch , z 1892.
563 W niedrukowanym prawdopodobnie artykule zatytułowanym 
N o w e  h a sło  p o w o d u  k siążk i p .  Z y g m .  B a l i ck i e g o  p t .  E g o iz m  n a r o d o w y )  
Orzeszkowa zaprotestowała przeciwko nacjonalizmowi Balickie
go, pisząc m.in.: „Rozległo się po Ojczyźnie mojej hasło nowe: 
«Nie miłość, ale nienawiść zbawia narody. Ten z nich odzierży po
tęgę największą, kto zmiażdży najlepiej wwszystko, co zdaje się za
gradzać drogę ku potędze. Precz ze współczuciem i sprawiedliwo
ścią! Zwycięstwo w samolubstwie, które niesprawiedliwość i okru
cieństwo rozgrzesza!» Odkąd to nowe hasło usłyszałam, pragnę 
wołać do Ojczyzny swojej: Nie wierz złym! Nie bądź złą! Niena
wiść jest złem i miażdżenie innych dla korzyści własnej jest złem! 
Czyliż nie doświadczyłaś tego na samej sobie? Miłość jest dobrem,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



326 Pamiętnik z lat 1862—1911

sprawiedliwość jest dobrem i dobroć jest dobrem". (Cyt. za: Listy, 
S. 732).
564 Chodzi zapewne o dzienniczek Dnie —  intymny zapis sześciu 
lat życia, „niewielki, podniszczony zeszyt", w którym Orzeszkowa 
o d l8 9 8 d o I9 0 4  notowała w skrótowy sposób wydarzenia, osoby, 
adresy korespondentów, nawet rachunki, ale także aforyzmy i cyta
ty z różnych autorów; rękopis Dni odkrył w Wilnie Edmund Jan
kowski w 195 7; całość dziennika odczytała i opatrzyła szczegóło
wymi przypisami Iwona Wiśniewska.
565 Bj0rnstjerne Martinius Bjórnson (1832—19Ю), norweski 
prozaik, dramatopisarz, poeta i publicysta.
566 Selma Lagerlof (18 58—1940) i pisarka szwedzka.
564 Projekt podróży do Skandynawii Ostromęcka powzięła już 
wcześniej, ale z jakichś przyczyn nie mogła go zrealizować; wspo
mina o tym Orzeszkowa w liście z 16 kwietnia 1909, oczekując 
spotkania we Florianowie: „Powinnabym wprawdzie ubolewać, że 
podróż Twoja do Szwecji, po której rzeczywiście przyjemność i ko
rzyść obiecywać sobie mogłaś, do skutku nie przychodzi, ale wy
znać muszę, że nie wystarcza mi na to altruizmu i jak najpospolit
sza egoistka cieszyłabym się bez restrykcji zmianą projektów Two
ich". (Listy, t. 7. s. 202). Podobnie doT. Bochwica, list z II  kwiet
nia t.r.
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6. Dedykacja na zdjęciu Elizy Orzeszkowej dla Witalisa Ostro- 
męckiego: Czcigodnemu Panu W Ostromęckiemu na pamiątkę. Szczęśliwy, 
kto dla sprawy wielkiej złożył wielką ofiarę. Wó^życia może toczycsiępo nim, 
lecz^z.serca nie wygna mu Boga. El. Orzeszkowa
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7. Dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie

8. Eliza Orzeszkowa w swoim domu w Grodnie
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I n d e k s  o s ó b

A
Ackerman, lekarz 69 
Ajschylos 227, З19 
Aleksander I 39 ,254  
Aleksander II 39 ,6 5 ,6 6 ,1 08 , 

245, 254, 272 , 273, 284 
Aleksander III 1 0 8 ,152 ,28 4  
Aleksander Newski 289 
Aleksiejew Sergiusz 319 
Aleksiej Aleksandrowicz, wiel

ki książę 39, 254 
Alfons XII 13 6 ,29 4  
Anczyc Władysław Ludwik 310 
Andrzejkowicz Izydor 248 
Andrzejkowicz Kalikst 3 1 , 4 1 , 

248
Andrzejkowiczowie 3 0 
Antoni, stangret 55, 57, 62 
Anusia, służąca 59, 65 
Apuchtin Aleksandr 100 , 279 , 

280
Argant Paul 5 3,271 
Artymonowicz Piotr 91 
Artymonowiczówna Anna 91 
ArtymonowiczównaFelicja 9 1 , 

94 -97 , 105, I I 6 
Asnyk Adam I47 , 148 , 221, 

296

В
Baedecker Karl 290 
Balicka Gabriela 191, 310 
Balicki Zygmunt 191, 192, 

243, 3 1 0 , 325 
Balicki, inżynier 174 
Baliński Ignacy 23 0 ,32 0  
Bałucki Michał 302 
Bandtkie Jan Samuel 28 , 245 
Baranowski Ignacy 306 
BaudouindeCourtenayJan 93, 

103, l i d ,  1 4 7 , 270 
Baudouin de Courtenay Ro

mualda 8, 9, ЮЗ, I 47 , 224 
Bazyli, zesłaniec 68 
Bazylowa, zesłanka 68 
Bądarzewska—Baranowska Tek

la 23
Bąkowska Eligia 297 
Bek Dionizy 44, 191, 263 
Bek Lunia 191
Bek Zenona, patrz Prószyńska 

Zenona
Bek Zofia 44, 19 1 
Bekowie 122
Bełkowska—Drąc Natalia l 8 
Bełza Władysław 3 1 0 
Bemówna Janina 229 ,320  
Benedictsen Age Meyer 231, 

322
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328 Indeks osób

Besant Annie 142, 295 
Beylin Karolina 26 3 
Bieniecka, patrz Ostromęcka 

z Bienieckich
Biggs Maude Ashurst 134, 29 3 
Biron Piotr 246 
Bismarck Otto von S 1 , 92, 93. 

123, 275
Bj0rnson Bj0rnstjerne Marti- 

nius 244 , 326
Bliziński Józef Franciszek 28 3 
Bławatska Helena 295 
Bobińska Maria 213 
Bochwic Jan Otton 232, 322 
Bochwic Tadeusz 24, 232,237 , 

322, 324, 326 
Bogdanowicz Antoni 92 
Bogdanowicz, inżynier 99 
Bogdanowiczowie 92 
Bogurscy 30
Bogurska Anna, patrz Michal

ska Anna
Bogurska Maria 3 3 ,249 ,250  
Bogurska Teofila, patrz Woj

tkiewicz Teofila 
Bogurski Adolf 3 1 ,3  3,250 
Bogurski Aleksander 249 
Bogurski Antoni 31, 3 3, 52 , 

249, 250 
Bogurski Jan 250 
Bobowityn—Koyiera<kkaMaria 25 
Bohuszewiczówna Maria 294 
Bojko Bolesław, patrz Buyko 

Bolesław
Bolesławita (pseud.), patrz Kra

szewski Józef Ignacy

Bonarowic^ Stefan Justyn 3 1 6, 
317

Boole George 294 
Borzymowscy 94 
Borzymowska Maria 91 
Borzymowska Onichimowska 

Zofia 91, 95, 98 
Borzymowska, żona Edwarda 

90, 91, 94
Borzymowski Edward 91 
Borzymowski Jan 91 
Borzymowski Zygmunt 91 
Both William 136,293 
Bourget Paul 104, 105, 282 
Brodowscy 41  
Brodowska Maria 258 
Brodowska Petronela 258 
Brodowski Leon 258 
Brodowski Tadeusz 258 
Brodowski Zygmunt 258 
Brucbnalska Maria 250 
Brus Anna 25, 25 3, 271  
Brygiewiczowie 98 
Brzezińska Rozalia z Morzyc- 

kicłi 52, 2 7 I
Brzeziński Mieczysław 271  
Buckie Henry Thomas 89, 277 
Buechner Ludwik 277 
Bujwid Odo 296 
Bujwidowa Kazimiera 1 47 , 2.9 6 
Bułhak Teresa 41, 254 
Bułhak Tomasz 4 1 ,2 5 4  
Bułhakowie 40, 42, 254 
Bułhakowie, z Wilna 23 3 
Buyko Bolesław 174, 302
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c
Campbell Thomas 134, 493 
Campoamor у Campoosorio 

Ramon 13 6, I 3 7, 2 9 3 
Casanova de Lutosławski So

fia, patrz Lutosławska Sofia 
Casanova Perez Equia Sofia, 

patrz Lutosławska Sofia 
Chaciska Leontyna 3 11 
Chajnowiczowie 3 8 
Champolionjean—Franęois 1 30 , 

291
Chatimscy (Chocimscy?) 38 
Chełmiński Wincenty 302 
Cbimiak Łukasz 282 
Chmielewski Aleksander 4L  

260
Chmielewski Konrad 4L  260 
Chmielewski Wincenty 260 
Chmielowski Piotr 302 
Chocimscy, patrz Chatimscy 
Chopin Fryderyk 169 
Choroszewski, student 10 1  
Christian IX 284 
Chruckijan 266 
Chrzanowski Ignacy 1 9 3, 200 , 

202, 3II
Chrzczonowicz Leon 92 
Chrzczonowicz Leonidas 152 
Chrzczonowicz Maria z Gros

sów 92, I 52
Chrzczonowicz Zofia 152  
Ciszkiewiczowa 192 
Conrad Joseph 273 
Cypina, właścicielka domu 297

Cyryna Julia 5 1 , 52 , 270 
Cyryna Ksawery 5 I, 52 , 270 
Czapek Franciszek 246 
Czarnoleska Józia 65 
Czarnoleska, gospodyni Ostro- 

męckich 55, 57, 59, 67,72 
Czartkowski Adam 227 , 319 
Czerkasow Leonid 106 ,282  
Czernyszewski Nikołaj 85— 

- 87, 276
Czerwiński Kazimierz 190 
Czetwertyński Włodzimierz 258,

270
Czygir Helena 264 
Czygir Henryk 264 
Czygir Ida 45 , II 5, 264 
Czygir Ignacy 45, 264 
Czygir Maria 264 
Czygir Władysław 264 
Czygirowie 5 9

ć
Cwirko Jan 26 I 
Cwirko—Godecki Feliks 4 1 , 69, 

261

D
Daniłowska Julia, patrz Cy

ryna Julia
Daniłowski Gustaw 204 , 224 ,

З15
Daniłowski Władysław 2 70 
Darwin Charles 89 ,277, 3 2 3 
Darżyóski Johann 0an?) 5 1 ,

269
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3 30 Indeks osób

Dawidowicz Józef Sylwester 
50, 55, 68, 264, 267, 268 

Dąbrowska Julia 92 
Dąbrowska Klementyna 92 ,94  
Dąbrowska Leontyna 92 
Dąbrowska Maria 221 
Dąbrowski Bronisław 92 
Dąbrowski Tadeusz 92 
De Amicis Edmondo 308 
Dembińska, żona Henryka 239 
Dembiński Henryk 2 39 
Densmore Frances 126, 291 
Deryng (Derynżanka) Maria 93, 

278, 283
Deryng Emil 278 
Descartes Rene (Kartezjusz) 

I I 4 , 2 8 8
Despot Zenowicz Aleksander 

3 5, 3 6, 25 1, 252 
Dickens Charles 80, I 3 5, 275 
Dmitruk, chłop 251 
Dmowski Roman 191, 310 
Dobrolubow Nikołaj 8 5 , 8 7 , 

276
Dobrowolska, właścicielka pen

sjonatu I 90
Dobrowolska, córka Cezarego

270
Dobrowolska Honorata 52,270 
Dobrowolski Cezary 52, 270 
Dobrska—Tomaszewicz Anna 

230, 321
Doliński Czesław 312 
Domańscy 41

Domańska Stefania (Emilia?') 
257

Domański Antoni 257 
Domański Tomasz 257 
Domaradzka (Domeradzka?)

27I
Domaradzka Marynia 271 
Domaradzka Punia 52 ,271 
Domaradzkie 52 
Domna Karpowna 39 
Drucki—Lubecki Hieronim 3 24 
Drucki—Lubecki Władysław 241 , 

324
Dubiecki Marian 3 2 , 247, 249 
Dubiecki Tadeus^ 249 
Dubrowskij Nikołaj 2 0 5  
Dulębianka Maria 2 3 1 , 3 2 1  
Dydalewicz, student I0I 
Dygasiński Adolf 23 7, 281 , 

323
DzierżanowskaMaria 192, 311 
Dziewińska Maria 9 1 , 9 4  
Dziuba, urzędnik 54

E
Echegaray у Eizaguirre Jose 

1 3 6 , 137, 293 
Engelhart, ksiądz 25 3 ,268  
Englert Józef I0I 
Eysymonttówna Kunicka Jadwi

ga I I I , 286

F
Ferrero Giną 292

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



Indeks osób 3 31

Ferrero Guglielmo 1 3 2, 1 3 7, 
139, 292 

Fidiasz 128, 291 
Fiodor Kuźmicz, patrz Aleksan

der I
Fita Stanisław ЗЮ
Flaubert Gustave 104, 10 5,

282
Foerster Friedrich Wilhelm 2 1 2 , 

317
Fordowie, właściciele willi w Lon

dynie 13 3
Franciszek Józet I 294 
Fredro Aleksander 28 3 
Fryzel, wiecegubernator tom

ski 54
Fryzelowa, przełożona gimna

zjum 71

G
Gagatnicka Józeta 186, 307 
Gajkowska Cecylia 26 3 
Galsworthy John 221 ,318  
Gałeccy, zesłańcy 52 
Gałecki Tadzio, ich syn 52 
Gałęzowski, lekarz 1 1 6 
Garbowski Tadeusz (Juliusz Rom- 

ski) 300
Gawalewicz Marian 282 ,283 
Gawrońska Antonina Rawita 

102, 10 3 , 281
Gawroński Andrzej 10 3 , 2 8 1  
Gerson Wojciech 213 
Giedroyć Kazimierz 260 
Giedroyć Wincenty 41, 260

Giełgud Antoni 246 
Gieysytor Jakub 269 
Gieysztorowie, rodzina 246 
Gilbart James William 11 5 
Girtowicz (Giertowiczi) M i

kołaj 50, 51 ,268 
Gladstone William Ewart I4I, 

29 5
Głowacki Leon I0I 
Godlewski Fmncisyęk 285, 286, 

3 0 0
Goethe Johann Wolfgang von 

123, 275, 282
Gomólińska Maria 232, 32-2 
Gonczarow Iwan 86, 276 
Gorain, pry staw 286 
Gorzechowska Maria 21 
Gorzkowska Monika 300 
Gorzkowska Zofia 16 3, 177, 

239, 240 , 242, 243, 300, 
З09

Gosse Edmund William 13 5, 
293

Gounod Charles 284 
Górska Kuczyńska Bogna 16 1,

I85, 299
Górska Maria 160, 1 64, 18 1, 

182, 298
Górska Strawińska Łopuszań

ska Maria (Marynka) 1 6 1 ,
182, I85, 299

Górska Zofia (Zosia) I6I 
Górski Artur 222, 3 1 8 
Górski Józef 0ózio) 158, I60, 

163—165 , ISO, 19 1 ,
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3 32 Indeks osób

Górski Piotr 1 5 7 , 15 8 , 160 , 
I64, ISI ,  I82, 19 1 , 298’ 
299

Górski Wacław (Wacio ) I 6I 
Grodzicki, zesłaniec 59 
Gromadzki Walerian 50, 55 , 

266 , 267
Gross Maria, patrz Chrzczo- 

nowicz Maria 
Gross, lekarz 92 
Grossowie 92 
Gruszczyńska Zofia 305, 307 
Grużewscy 29 
Grużewskijan 247 
Grużewski Julian vel Juliusz 

30 , 246
Grużewski, dziedzic Kielm 30

H
Haeckel Ernst Heinrich 89, 

277
Halevy Jacques 284 
Hansemann Ferdinand von 1 2 4 , 

290
Hearn Lafcadio Patricio 23 6, 

323
Hegel Georg Wilhelm Fried

rich 279
Heilpern Maksymilian 226,

318
Heine Heinrich 123 
Hercen Aleksandr 276 
Hcrczyński Ryszard 294 
Hoene—Wroński Józef Maria 

95, 279

Hoffman Józet 10 7 ,284  
Hofmeister Apolin 3 I, 52 , 

249, 2 7 I
Hofmeister Heloiza 31, 52,

271
Hofmeistrowie 30 
Holbein Hans młodszy 49, 

266
Holbein Hans starszy 49, 266 
Holenderska Jadwiga z Nuss- 

baumów 21, 16 3,242, 300, 
3 0 1 , 303, З04

Holenderski Wilhelm 23 8, 3 00 
Hryniewiecki (Hryniewicki) Ig

nacy 284
H urkojosif 206 , 315 
Huxley Thomas Henry 89, 

277

I
Ibsen Henrik 166, 244, 301 
Isajew Jegor 2 6 1 
Iwan IV Groźny 120 
Iwanowska—Płoszko Ossendow- 

ska Zofia 1 7 5 , 3 0 2  
jej syn I 75

J
Jacuński Wacław I I I ,  286 
Jacyniczowie 98 
Jagmin Elwira z Witkiewiczów 

255
Jagmin Feliks 3 I, 249 
Jagminowie 30 
Jan bez Ziemi 1 32
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Indeks osób 3 3 3

Jan III Sobieski Ić9
Jankowski Edmund 23,2-6 3,264,

300 , 326
Jankowski, inspektor szkolny 

193, 312
Janowski Aleksander 207, 208, 

315, 316
Janvier, doktor 132 
Jasińska Bronisława 96, 97 
Jawdyńska, znajoma Orzeszko

wej 297
Jefimowowie, rodzina kupców

38
Jerzy III 292
Jezierski Wacław 1 86, 190, 

226, 227, 307, 309 
Jeziorański Józef 306 
Józef, kucharz 55 
Józefacka Elżbieta 3 06 
Juliusz Romski fpseud. ), patrz 

Garbowski Tadeusz 
Juraszajtis, fotograf 166

К
Kaczyńska Elżbieta 2 5 3 
Kalinowski Stanisław 94, 279 
Kamienieccy 98 
Kamieński Antoni 178, 17 9 , 

303
Karakozow Dmitrij 66, 272 
Karłowicz Jan 130, 292 
Karpowicz Stanisław 227 , 319 
Kartezjusz, patrz Descartes 

Rene
Kasprowicz Jan 192,221,311

Kaszyc Konstanty 2 57 
Katarzyna II 265, 295 
Kazimierz Promyk, patrz Pró

szyński Konrad 
Kątski Antoni 28 3 
Kątski Apolinary 107 ,28  3 
Kempner Stanisław 230, 321 
Kennan George 142,143 ,295 
Kennemann H. 290 
Key Ellen Karolinę 264 
Kielak Anna Maria 297 
Kiełczewski, patrz Wojnicz Mi

chał
Kiełczewski Apolinary 259 
Kiełczewski Jan 4 1 ,5 6 ,2 5 9  
Kiełczewski Konstanty 41,259 
Kieniewicz Stefan 28 1 
Kiereński Aleksandr 84, 276 
Kiereński Fiodor 8 3, 84 
Kijas Artur 252 
Kijeński Stanisław 198 ,314  
Kij owski, student 10 1 
Kiliński Jan 28 I 
Kirpicznikow Aleksandr 13 I , 

292
Kleistówna Katarzyna 18 5 
Kniaźnin Franciszek Dionizy 

272
Kochanowski Jan 169 ,242  
Koczubej Wiktor 178,303 
Koizumi Yakumo, patrz Hearn 

Lafcadio Patricio 
Kołmaczewski, nauczyciel 9 3 
Kołokolcow, zarządca Puszczy 

Białowieskiej 177

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 



3 34 Indeks osób

Komierowski, student 101 
Komissarow Osip 66, 271 
Konarski Kaąmier^ 262 
Konarski Szymon 41. 254 
Kondratowicz Elwira, patrz Kun

cewicz Elwira 
Kondratowicz Ignacy 92 
Kondratowicz Ludwik, patrz Sy

rokomla Władysław 
Kondratowicz Michalina 92 
Kondratowicz Wacław 92 
Kondratowiczowie 91 
Konopczyńska Ludwika z Obrą- 

palskich 188 , 189, З09 
Konopczyński Ignacy 308 
Konopczyński Władysław 189 , 

309
Konopnicka Maria 16 2 , 2 2 1 ,

230 , 2 8 1 , 308, 320, 324
Kopernik Mikołaj 169 
Korfanty Wojciech 191, 310 
Korotyński Władysław 272 
Korzeniewski ("Korzeniowski?)

Antoni 4 1 , 2 58 
Korzeniewski ("Korzeniowski?)

Hilary 41 ,2 58  
Korzeniewski (Korzeniowski?)

Stanisław 4 1 , 258 
Korzeniewski ( Korzeniowski?) 

Teodor 258
Korzeniowski Apollo 72, 273 
Korzeniowski Józef 72, 273,

283
Kossak Juliusz 286

Kossak—Szczucka Zofia I I I ,  

221, 286
Kostrow, cenzor 66 
Koszutski Stanisław 281 
Kościukiewiczowie 41 
Kościuszko Tadeusz 42, 170, 

190
Kotarbińska Lucyna 230,238 , 

289, 290 , 321 
Kotarbiński Józef 238 , 321 
Kowalewska Julia 4 1 ,2 5 7  
Kowalewska Sabina 4L  257 
Kowalski Erazm 92 
Kozarynowa Zofia (T Brudzew- 

ski) 103
Koziełł-Poklewski Alfons 5 1 , 

269
Kokowski CzesławJastrqbiec 279 
Kozłowski Erazm 4 1 , 70 , 260 
Krasiński Adam 306 
Krasiński Zygmunt 95 , 17 0 , 

177, 303
Kraszewski Józef Ignacy (Bole- 

sławita) 88, 276 , 323 
Krausbar Aleksander 279 , 280 
Kredba Vaclav 23 5, 322 
Kremer Józef 95 ,279  
Krestownikowie, bracia 77 
Kruszewska Kazimiera z Ostro- 

męckich 27 ,45 , 5 1 , 6 1 , 7 1 , 
72, 79, 97, 109, I I 5- I 1 7 ’ 
1 5 2 , 154, 156 , I 63- 165 ’ 
174, 177, 17 8 , I 82, 190 ’, 
207 , 232-234 , 245 , 285 !
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Indeks osób 3 3 5

299-301 , 305, 310, 321, 
322

Kruszewska Julia 114 
Kruszewska Maria 1 82 
Kruszewska Renia, patrz Skór- 

ska Irena Sylwia 
Kruszewska Stanisława, patrz 

Znamirowska Stanisława 
Kruszewska Wacława 98 
Kruszewski Klemens 109 , 1 1 7 , 

152,154,163,165,176-178, 
1 8 1 , 207 , 233-235 , 239, 
285 , 299-301 , 304, 305 , 
3 2 1 , 322

Kruszewski Mieczysław (Mie- 
cio) I I 6, I 52 , 163, I 65 , 
178 , I 80, I 82, 207 , 234 , 
235, 285

Kruszewski Mikołaj 93, 1 0 3 , 
109, IM , 278

Kruszewski Stanisław (Staś) 
116, 152, 163, 165, 178, 
I 80, I 83 , 190 , 1 9 1 , 285

Kruszewski Wincenty 182 
Krzywicki Ludwik 197, 227 , 

313, З14
Krzywoszęwski Stefan 316 
Krzyżanowski Julian 2 3 
Kucharski (Władysław?) 199 ,

З14
Kuczyńska Bogna, patrz Gór

ska Bogna
Kuncewicz Elwira z Kondrato

wiczów 92, 188 , 309

Kuncewicz, mąż Elwiry z Kon
dratowiczów 92 

Kuncewicz Władysław 99, 188 
Kuncewicz Zofia z Obrąpal- 

skich I 88, 308 
Kuncewiczowa Maria 189, 309 
Kuncewiczowie 98 
Kunicka Jadwiga, patrz Eysmont- 

tówna Jadwiga 
Kunicki Ryszard 1 1 1 , 2 8 6  
Kunicki Stanisław 286 
Kwiatkowscy, właściciele ko

palni złota 68, 2 7 З

L
Lagerlof Selma 244, 326 
Lampi Franciszek Ksawery 49, 

266
Lampi Jan Chrzciciel młodszy 

49, 266
Lampi Jan Chrzciciel starszy 

49, 266
Langiewicz Marian 280 
Lenartowicz Teofil 26 3 
Lermontow Michaił 213 ,214 
Leszczyński, student IOI 
Lewicki Szczepan 2 55 
Lewicki Stanisław 197, 313 
Lewiński Jan Piotr 227, 319 
Lewszyn, student 281 
Libelt Karol 249, 279 
Libicki Stanisław 198 
Limanowski Bolesław 3 3, 250 
Lipski, student IOI 
Loesevitz Elżunia 73
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3 36 Indeks osób

LoesevitzOlga 54—56,58,73 
Lombroso Cesare 294 
Lorentowicz Jan 230, 321 
Lutosławscy 13 3, 13 6, 146, 

19 1, 322
Lutosławska Izabela, patrz Wo- 

likowska Izabela 
Lutosławska Jadwiga 287 
Lutosławska Jadwiga Zofia 114, 

287
Lutosławska Halina, patrz Meis

sner Halina
Lutosławska Maria, patrz Ni- 

klewicz Maria
Lutosławska Sofia (Casanova 

de Lutosławski Sofia) 1 1 4,
1 16 , 126 , 1 3 6 , I4 1 , 287 

Lutosławski Tadeusz 287 
Lutosławski Wincenty I I 4—

—1 16, 122, I 2 5 - I 2 7 ,  130, 
1 3 3, 1 3 6, 1 3 9 , 14 3 , 146 , 
156 , 165, 240 , 287 , 288, 
291, 292, 294, 298, 323

Ł
Łopacińska Kazimiera, patrz 

Ostromęcka Kazimiera 
Łopaciński Aleksander 29 
Łopaciński Jan 29 
Łopaciński Ludwik 29, 35 , 

246
Łopaciński Maurycy 29

M
M., patrz Morawska Konstan

ca
Macieszą Aleksander 25 3, 254,

266
Mackiewicz Aurelian 50, 70,

266
Mackiewicz Elżbieta 266 
Mackiewicz Franciszek 266 
MajdowskiAndrzej 266—269 
Makowscy I 78 
Makowski Wacław 175, 1 7 8 , 

302
Makowski Wacław Leon 175, 

239, 302
Maksymowicz Konstantin 196 
Malarski Wacław 312 
Malinowska Cryzelda 25 
Malinowski, student IOI 
Maria Fiodorowna, żona Ale

ksandra III 108 ,284  
Maria Krystyna, królowa hisz

pańska 13 6 ,29 4  
Marteau (Martand) Leonard vel 

Leopold 5 3 ,272 
Marteau (Martand) Franęois 

272
Maszutka, służąca 264 
Matejko Jan 169 
Matusewicz Barbara z W itkie

wiczów 4 1 , 255 
Matusewicz Elwira Julia 25 5 
Matusewicz Julian 31,41 
Matusewicz Piotr 31 ,41 
Matusewicz Władysław 41,255
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Indeks osób 337

Mazanowski Mikołaj 190, 309 
M eisserJery 3 22 
Meissner Czesław 287 
Meissner Halina z Lutosław

skich 287
Mellerowa Zofia 283 
Mendelejew Dmitrij 25 3 
Mendelejewowie 25 3 
Mergiel, student IOI 
Merglowie, bracia I I4  
Meyerbeer Giacomo 284 
Meyet Leopold 230 ,297 ,298 , 

3 01 , 321
Mianowski Józef 3 1 8 
Michalski, zesłaniec 250 
Michalska Anna z Bogurskich 

250
Michałowska Pelagia 260 
Michałowski Gabriel 4L  260 
Michałowski Ignacy 260 
Michałowski Józef 2 60 
Micińska Magdalena 2 3 
Mickiewicz Adam 72 ,95, 147, 

I 6 l ,  I 67 , 169, 170 , 190, 
2 1 0 , 2 1 4 , 262, 275, 318 

Mikołaj I 3 8, 82, 25 3 
Mikołaj II 15 2 ,157 ,29 8  
Mikszewicz Julian 29, 79, 82, 

90, 246
Mikszewiczowie 29 
Mikutowicz Estera 2 59 
Mikutowicz Michał 2 59 
Mikutowicz Seweryn 4L  66, 

259
M ili John Stuart 87 ,276

Miłkowski Stanisław 242, 3 24 
Miłkowski Zygmunt (Teodor 

Tomaszjeż) 88 ,101—103, 
277

M izgierjan 258 
Mizgier Julian 258 
Mizgier Mateusz 258 
Mizgierowie 4L  71 
Mocarscy 41 
Mo carska Amelia 257 
Mocarska Franciszka 257 
Mocarska Józefa 257 
Mo carski Adam 25 7 
Mocarski Ludwik 257 
Mocarski Mateusz 257 
Modrzejewska Helena 278 
Moltke Helmuth Karl Bernard 

von 123
Moniuszko Stanisław 284, З04 
Morawska Konstancja (M.) 267 
Morcinek Gustaw 2 2 1 , 318 
Morozowa Olga 2 56 
Morzycka Faustyna 52, 271 
Morzycka Maria 52, 270,279 
Morzycka Rozalia, patrz Brze

zińska Rozalia 
Morzycki Julian 270, 271 
Moszczyńscy Gustaw i Jan 4L  

259 '
Moszczyński Jan senior 2 59 
Moździerz^Zbigniew 2 56 
Mrajski (Mrawski Andrzej?) 

4L  60-62
Murawiow (Murawiew) Michaił 

(Wieszadeł) 25L 280, 28 1
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3 3 8 Indeks osób

Murillo Bartolome Esteban 26 5 
Mussolini Benito 140

N
Naake—Nakęski Jan Bogumił 

130, 1 3 1 , 291
Naganowski Edmund I 3 4 .29 3 
Nahorska Leokadia 285 
Nahorski Stanisław 109,110, 

122, 242, 285 
Napoleon I I 29 
NiemojewskiAndrzej 198,313, 

314
NiklewiczMaria (Manita) z Lu

tosławskich I I 4, 115,137, 
I 65 , 287

Niklewicz Michał 287 
Niklewska Jolanta 305 
Nikolai, patrz Nikolay 
Nikolay Bogusław 25 6 
Nikolay Elwir Justyn 256 
Nikolay Friedrich 2 56 
Nikolay Gustaw 2 5ć 
Nikolay Helena 256 
Nikolay Ludomir 256 
Nikolay Stanisław 256 
Nikolay Stanisława 256 
Nikolay Władysław 256 
Nikolay Władysław, syn Sta

nisława 256 
Nikolay Zofia 2 56 
Nikolayowie 4L  71 
Nikołaicz, służący 82 
Nitosławscy 90 
Nitosławska Natalia 90

Nitsch Kazimierz 190, 309 
Nowicka Aleksandra 91 
Nowicki Ludwik 91, 278 
Nowosielski A. 265 
NowoleckiAleksander (ZygmuntKo

lumna) 249
Nusbaum Halina 23 8 
Nusbaum Henryk I 63 , 238, 

242 , 300, 324
Nusbaumówna Jadwiga, patrz 

Holenderska Jadwiga 
Nusbaumówna Wanda 238, 

323

O
Obrąpalska Maria l8 8 , 308 
Obrąpalska Michalina 308 
Obrąpalska Stanisława 188 
Obrąpalska Zofia, patrz Kun

cewicz Zofia
Obrąpalski Erazm 188 , 308 
Obrąpalski Jan 188 , 308 
Obrąpalski, syn Stanisławy 1 8 8 
Obrąbscy 12 2 ,172 ,28 9  
Obrąbska Maria z Siemaszków 

1 7 5 , 240 , 242, 243, 264, 
289, 298, 309

Obrębska Maria z Zawistow
skich 289

Obrębski Ludomir 122, 289 
Obrębski Maksymilian 289 
Ogonowscy 40 
Ogonowska Malwina 22 ,255 , 

263
Ogonowski Hieronim 255
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Indeks osób 33g

Olechnowicz Michał 51 ,269  
Olszewski Wieńczysław 41 ,261 
Onichimowscy 30 
Onichimowska Janina 0anka)

96, 98
Onichimowska Zofia, patrz Bo- 

rzymowska Zofia 
Onichimowska, żona Edwarda 

33
Onichimowski Edward 3 3,250 
Onichimowski Ignacy 95, 96 ,

98
Onichimowski Witold 96,98 
Opieński Henryk 22-7 
Oppman Artur (Or—Ot ) 3 1 6 
Orzelski (Ignacy?) 41, 261 
Orzeszko Antonina 248 
Orzeszko Bronisław 4 1 , 48 , 

248
Orzeszko Dominik 248 
Orzeszko Feliks 248 
Orzeszko Feliks, syn Floren-

tego 248
Orzeszko Florenty 21 ,31 , 41, 

48, 69, 7 1 , 248 
Orzeszko Helena 4 1 , 48, 248 ,

264
Orzeszko Kalikst 29, 3 0, 245 
Orzeszko Łucja z Pocołojew- 

skich 48 , 7 1 , 248 
Orzeszko Maria 248 
Orzeszko Piotr 31, 34, 3 5,

248, 250
Orzeszko Stefania 248 
Orzeszko Wincenty 248

Orzeszko Władysław 4 1 , 243 
Orzeszko Zofia 248 , 264 
Orzeszkowa Eliza 5—16, 19 

20 , 22 -24 , 27, 3 0, 31, 34 ’ 
3 5, 43, 47 -49 , 8 1 , 87 , 83 ’ 
I 0 I ,  102 , 108- 1 1 3 , 1 2 1 ’ 
1 3 0 , 134, 149, 1 3 2 , 1 5 7 ’ 
I6 2 -I6 5 , I 67 , I 72 , I74J  
- I 77 , 179, ISO, I 85 , 190 , 
195, 207 , 230 , 233 - 243 ’ 
247, 264, 265, 278 , 2 8 1 ’ 
284-286 , 289, 297-305 , 
ЗО7 , ЗО9- З 14 , 320-3 26 ’ 

Orzeszkowie, bracia 30 
Ostromęccy, rodzina Jadwigi 

252, 25 3, 262, 273 
Ostromęcka Elżbieta (Ela) 188 
Ostromęcka Feliksowa 30,33 
Ostromęcka Gabriela 7, 2 7 ,

36, 37, 50 , 55, 59, 62, 64, 
69, 71, 72, 79, 83 , 84, 96, 
109, 159, 18 2 , 207 , 232, 
23 3, 23 5, 236, 3 1 З, 322

Ostromęcka Gabriela, córka Fran
ciszka 188

Ostromęcka Józefa 18 8 , 1 8 9  
Ostromęcka Kazimiera z Ło- 

pacińskich 7, 27, 29, 34, 
3 5, 42, 46, 49, 5 3-56, 58, 
60, 67, 69- 7 1 , 73, 159, 
246 , 248, 252, 273 

Ostromęcka Kazimiera, patrz 
Kruszewska Kazimiera 

Ostromęcka Maria 21 ,27 , 36,
37, 50, 55, 57, 62 , 64, 69,
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340 Indeks osób

7 1 , 72 , 79, 8Z-84, 94, 97, 
106 , 10 7 , 109 , 182 , 190 , 
207 , 2 1 7 , 23 2 , 23 3, 23 5, 
236, 283, З1 З, 322 

Ostromęcka Mafia, córka Ka
zimierza I 89

Ostromęcka Michalina 188 
Ostromęcka Róża (Rózia) 189 
Ostromęcka Sabina 3 3, 2 50 
Ostromęcka z Bienieckich, mat

ka Witalisa 28
Ostromęcka, żona Kazimierza

I 89
Ostromęcki Aleksander 29 
Ostromęcki Aleksander, syn Ka

zimierza I 89, 204 , З08 
Ostromęcki Franciszek 29, 69,

188 , I 89
Ostromęcki Ignacy 29 
Ostromęcki Jan 28 
Ostromęcki Kazimierz I 89 
Ostromęcki Kazimierz junior

I 89
Ostromęcki Ludwik I 88 
Ostromęcki Szymon 29 
Ostromęcki Wiktor 245 
Ostromęcki Witalis 7 ,2 7 ,2 8 , 

3 4 -3 6 ,5 3 ,5 5 -5 7 ,6 3 ,7 0 -  
-7 5 ,7 7 , 7 9 ,8 2 ,9 0 ,9 1 ,9 3 , 
97 , IOI, 108 , 109 , 154 , 
165 , 195, 245 , 250-252 , 
273, 284 , 298 , 3 01 , 3 1 2 , 
313

Ostromęcki Zygmunt I 89 
Owsiany Józef 50 ,268

P
Paderewski Ignacy Jan 140 , 

295
Pages Louis Armand 53 ,271, 

272
Pajdowskijan 312 
Panormow Aleksiej 159, 160, 

298
Parese Francesco 32 5 
Parmigiano 266 
Parnell Charles Steward 295 
Pauszer—Klonowska Gabriela 21, 

25
Pawłowscy, rodzice Elizy Orzesz

kowej 3 0
Pawłowscy, zesłańcy 51 
Pawłowski Kalikst 270 
Pepłowski Adolf 201,202, 314 
Peszyńska Wanda 287 
Pieńkowscy Wiktoria i Ludwik

40
Piętka Ludwik 3 12  
Pilecki Antoni 230 ,3  21 
Piotrowicz, student IOI 
Pisariew Dmitrij 85 , 87,276 
Plater Grużewska z Mikszewi- 

czów 29
Plater Teodor 246 
Platon 1 1 4 , 1 1 5 , 2 8 8  
Płochoccy 59 
Pocołojewscy 59 
Pocołojewska Łucja, patrz Orzesz- 

ko Łucja
Podgórska Helena 271 
Podgórska Józefa 271
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Indeks osób 341

Podgórskie 52, 271 
Polusia, pokojówka 5 5 
Ponchielli Amilcare 284 
Poniatowski Kazimierz Józef 310 
Poniatowski Stanisław August 

266
Popławscy 98 
Popławska Stanisława 314 
Poseł Prawdy (pseud.), patrz 

Świętochowski Aleksander 
Potwiński, ksiądz 90 
Pożaryscy 47
Pożaryska, z domu Smolaków- 

na 47
Pożaryski Władysław 41, 47,

260
Pradon (Prada, Pradonne, Pre- 

don) Leon 5 3, 272 
Prażmowska—Wołowska Teresa 

43, 19 2 , 263 
jej syn 263

Prechitkowa Janina, patrz Szo- 
berówna Janina

Prószyńscy 40 , 42 , 45, 59, 69, 
255

Prószyńska Pelagia 42, 254 
Prószyńska Bekowa Zenona (Że

nią) 40 , 42 , 44 , 50, 5 5, 59, 
I 9I, 262

Prószyński Konrad (Kazimierz 
Promyk) 40 , 42 , 43, 255, 
262 , 264

Prószyński Maksymilian 44, 
55

Prószyński Seweryn 25 5

Prószyński Stanisław Antoni 
42 ,43 , 59, 63 ,6 5 ,6 9 ,2 54  

Prus Bolesław 8 l ,  92, 122, 
167

Przecławski Witold 90 ,91  
Przyborowski Walery 3 02 
Przybylski Zygmunt 28 3 
Przyjemska Maria 226 , 319 
Ptolemeusz V 291 
Puchniewski Józef 321

R
Rabska Zuzanna 286 ,303 
Radowicki Adam 249 
Radowicki Adolf 249 
Radowicki Apolinary 249 
Radowicki Gustaw 31, 249 
Radowicki Piotr 249 
Radowicki Zdzisław 249 
Radziwiłł (Michał? ) 306 
Radziwiłł Albrecht 2 38,3  22 , 

323
Radziwiłł Antoni Fryderyk 322 
Radziwiłłowa Maria de Castel

lane 234, 322
Rafael (Raffaelo Santi) 50 , 

266
Raj chman Aleksander 1 1 3 , 287  
Ranke Leopold 89, 277 
Rapacki Wincenty 229 , 320 
Rapcewicz (Franciszek?) 41  
Rawita—Gawrońska Antonina, 

patrz Gawrońska Antonina 
Reymont Władysław 230, 236— 

-2 3 8 , 323
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342 Indeks osób

ReymontowaAurelia 236, 323 
Reytan Tadeusz 23 3 
Reytan, właściciel majątku 23 3 
Robinson, poetka 294 
Rochebrune Franęois 271  
Rodziewiczówna Maria 325 
Rogers, znajoma Lutosławskich 

13 7, 140
Rogiński Roman 245 
Romanowscy 71 
Romanowski Alfons 69, 273 
Romanowski Andrzej 303 
Rotsztat, student 101 
Rowkiewicz, ksiądz 90 
Rozwadowski Jan Michał 190, 

309
Rubinstein Artur 107 
Rusieccy 30
Rusiecki Antoni 3 1 ,6 1 ,2 4 9  
Rusiecki Platon 31 ,249 
Rychlewicz Jan 41 ,258  
Rychliński Mateusz 2 6 1 
Rychliński Piotr 4L  261 
Rydzewska, żona lekarza Ry

dzewskiego 164 
Rydzewski, lekarz 161, 164

s
S„ nauczycielka 186 
Sadowska—Klimkowa Barbara 

317
Sainte—Beuve Charles Augus

tin 55, 272
Saint—Saens Camille 1 1 3 , 2 8 7

Sales, znajoma Lutosławskich 
137, M I

Sancewicz Ewa (Ewelina) 191 , 
3 10

Sanguszko Roman 245 
Sanguszkowie, książęta 267 
Sarnecki Zygmunt 230 , 321 
Schiller Friedrich 80, 81 ,123,

275
Schiller Leon 310 
Schlüter, nauczycielka 80, 8 l ,

84
Schmidt Johann 80, 275 
Seidlerowa Zofia 23 0 ,3 2 1  
Seifman Antonina, patrz W it

kowska Antonina 
Seifman Joanna 94 
Seifman Piotr Stefan 94 ,279 
Seifman Stanisław 94 
Seifmanowie 94 
Selmer Agot Gjems 5 8 ,272  
Siedlecka Maria Joanna 230 , 

321
Siedlecki J. 263 
Siemaszkówna Pruszyńska Bry

gida 47, 264
Siemiradzki Henryk 120,188, 

289
Sienkiewicz Henryk 8 l ,  IOI,

167 , 202
Sieroszewski Wacław 157,15 8, 

I6 I , 162, 298, 299 
Sikorska Jadwiga 3 04 
Silbersztejn, student 2 8 1 
SkarjatinNikołaj 76 ,7 7 ,2 74
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Skawińscy 41. 71 
Skawińska Jadwiga 256 
Skawińska Maria 41 
Skawińska Teodozja 41 .2 56  
Skawiński Aleksander 69 
Skawiński Julian 69 ,25  6 
Skawiński Władysław 256 
Skibniewski Kazimierz 50, 268 
Skibniewski Tomasz 268 
Skirmunttówna Jadwiga 242, 

325
Skirmunttówna Maria 325 
Skorupski Michał 51, 269 
Skórska Irena z Kruszewskich 

25, l8o , 182, 231, 235, 
285, 3 0 0

Sławiański, muzyk 274 
Sławiński Stanisław 4L  259 
Słowacki Juliusz 95, 3 18 , 323 
Słuczanowscy 98 
Smolak Antoni 260 
Smolak Jan 4 1 ,4 7 ,2 6 0  
Smolakówna, patrz Pożaryska 
Smoleński Władysław 193, 3 11 
Smolić^ Igor 253 
Sokolska, uczennica 86 
Sokołow Sonia 89 
Sokołow, kupiec 88 
Sokołowowie 89, l 60 
Sokrates 115 ,288  
Sosonka, student 101 
Spasowicz Włodzimierz 306 
Spencer Herbert 89, 277 
Srebrny Stanisław 226 
Stachiewicz Piotr 175, 302

Staff Leopold 221 
Staniewicz Aleksander 257 
Staniewicz Aleksander senior 

25 7
Staniewicz Edward 257 
Staniewicz Karolina 25 7 
Staniewicz Magdalena 257 
Staniewicz Michał 2 57 
Staniewicz Piotr 2 57 
Staniewicz Stanisław 257 
Staniewicz Teofil 2 57 
Staniewicz Wincenty 257 
Staniewicz Władysław 257 
Staniewiczowie 41 
Stanisławski Jan 91, 97, IOI, 

278
Stanisławski Robert Antoni 91,

27S
Statkowska Julia 21 
Stiepniak—Krawczynskij Sier

giej 294 
Strachoccy 23 3 
Straszewicz Ludwik 306 
Strawińska—Łopuszańska Ma

ria, patrz Górska Maria 
(Marynka

Strawiński, student IOI 
Strobl Rudolf 92, 278 
Struve Henryk 13 3, 292 

jego córka 13 3 
Sulistrowski Joachim 262 
Sulistrowski Kazimierz 4L  262 
Syrokomla Władysław (Kon

dratowicz Ludwik) 66, 67 , 
72, 95, 273, З04
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Sz., student 23 3 
Szankowski Tytus 52 , 270 
Szarejko Piotr 248 , 256, 261, 

273
Szarifżąnow Izmaił 246 
Szarkowski Józef 269 
Szarkowski Placyd 51, 269 
Szczepański Aleksander 189, 

309
Szemioth Wacław 101 
Szober Stanisław 185, 307 
Szoberówna Prechitkowa Jani

na (Janka) 2 3 ,1 8 5 ,3 0 7  
Szołomycki Antoni 41 ,47 , 69 
Szumkowscy 51 
Szumkowski Adam 270 
Szumkowski Kazimierz 270 
Szumkowski Stefan 240 
Szwarc Aleksandr I 84, 19 7 , 

199, 200, ЗО6, 313 
Szwarce Bronisław 256 
Szyling Adam 259 
Szyling Elżbieta 259 
Szyling (vel Szylling) Stani

sław 4 1 , 259
Szymańscy, z Kamieńca Podol

skiego 2 3 3
Szymańska Katarzyna I 83, 306 
Szymański Roman 1 8 3 
Szymkiewicz, ksiądz 283

Ś
Sliwowska Wiktoria 245 , 246 , 

249, 25 3, 254, 256—262-, 
269, 270

Śliwowski Karol 90, 284 
Swiatopełk—Mirski (Czesław?) 

197, 313
Swiderska Maria 2 5 
Swidziński Franciszek 259 
Świdziński Wiktor 41, 259 
Swidziński Wincenty 41 ,259  
Swidziński Wincenty senior 259 
Święcicki Julian Adolf 122, 

123, 290
Świętochowski Aleksander 105 , 

223, 229, 282 , 320

T
T. Brudzewski (pseud.), patrz 

Kozarynowa Zofia 8 l 
Tabeńska Antonina 25 3 
Tabeńska Elżbieta 25, 3 6, 50 , 

54, 67 , 68, 252 , 253, 255, 
256, 258, 260, 262, 265, 
267, 269, 273 

Tabeński Cyprian 252 
Taborski Roman 3 10 
Taine Hyppolyte 12 8 , 291 
Talheim (Talhejm) Aleksander 

von 240 , 323
Talko—Hryncewicz Julian 251,

252
Tatarówna Stefania 18 0 ,3  04 
Teodor Tomasz Jeż (pseud.), 

patrz Miłkowski Zygmunt 
Terlecki Franciszek 39, 254 
Tiedemann Heinrich 290 
Tołkaczowowie, rodzina kup

ców 3 8
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Tołstoj Lew 3 7 
Traugutt Romuald 30, 32, 247— 

-249
Trauguttowie 3 0 
Tretiakjózet 310 
Tripolitowowie, rodzina kup

ców 3 8
Tripplin Teodor 30 ,247 
Tukałło Konstanty 41. 59,260 
Tukałło Mieczysław 260 
Turgieniew Iwan 86, 276 
Turnay, inżynier 13 3 
Turner William 144 .296 
Twardowski Edward 41. 46, 

258
Twardowski Józef 258 
Twardowski Józef rektor Uni

wersytetu Wileńskiego 46, 
264

Tyszkiewicz Władysław 314

U
Uklenin Siemion 253 
Ulanowski (Tadeusz?) 227, 

319
Urbanowska Zofia 166,301 
Ustinja, kucharka 82, 83

V
Voynich Etłiel Lilian, patrz Woj

nicz Etłiel Lilian

W
Wacbowic^Barbara 256 
Waga Feliks 2 6 1

Waga Kazimierz 4 1 , 2 6 1  
Wagnerowa, dyrektorka gimna

zjum 109
Walewska Maria, patrz Deryng 

Maria
Walewski Aleksander 279 
Walewski Bogumił Colonna 9 3,

278
Walewski Stanisław 9 3 ,279 
Walicka Antonina 10 2 , 1 8 1 , 

18 2 , 185 , I9 I , 193, 196 , 
2 34, 243, 300, 304, 306, 
310, 311, 315, 3 1 7 , 318 

Walicki Aleksander 18 1, 304 
Walicki, syn Aleksandra 234 
Walicki Bronisław 91, 101,

I I 4 , 1 1 6
Walicki Witold 91 
Walicki Zenon 91 
Wanagowie 41 
Warchałowscy 93 
Warchałowski Jerzy 93,278 
Washington George 170 ,301  
Waszkiewicz, ksiądz 99 
Waszkiewiczówna Konstancja 

1 7 8 , 179
Wawelberg Hipolit 286 
Wereszczagin Wasilij 120,289 
Wernic Marek Leon 226 , 3 1 8 
Weysztorf Matriona 79, 82 
Węcławowiczowa 1 89 
Węcławowiczówny, siostry 1 89 
Wiaziemskij Leonid 178 , 3 03 
Wielobycka Jadwiga (Jadzia)

185
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Wielobycka Zofia (Zosia) IS 5 
Wielobycki Tadeusz Justyn 18 5, 

306
Więckowska Helena 24ć 
Wiktoria, królowa angielska 29 5 
Wilde Oscar 144. 296 
Wilejka fpseud.), patrz Ogo

nowska Malwina 
W ilbelm lll Orański 170,301 
Wilłielm Tell 170 , 301 
Wiśniewska Iwona 23 ,24 ,250 , 

324, 326
Witkiewicz Aniela 255 
Witkiewicz Barbara, patrz Ma- 

tusewicz Barbara 
Witkiewicz Elwira 45, 46, 255 
Witkiewicz Eugenia 41 ,2 5  5 
Witkiewicz Ignacy 45 ,255  
Witkiewicz Ignacy junior 255 
Witkiewicz Jan 41 .255  
Witkiewicz Maria 41 .45 ,255 , 

256, 264
Witkiewicz Stanisław 41—43, 

45 -47 , 255 ,256 ,262 ,264  
Witkiewicz Wiktor 25 5 
Witkiewiczowie 40, 45, 59, 

263
Witkowska Antonina z Seifma- 

nów 94
Witkowski August Wiktor 94,

279
Władimir Aleksandrowicz, wiel

ki książę 39, 65, 66, 254 
Wojnicz (Voynich) Ethel Li

lian 137, 138, 294

Wojnicz Micłiał 137, 1 З8, 146 , 
294

Wojniczowie 137, 13 8 
Wojtkiewicz Feliks 250 
Wojtkiewicz Teodor 288 
Wojtkiewicz Teofila z Bogur- 

skich 3 3
Wojtkiewiczowie 1 1 8 
Wolikowska Izabela z Luto

sławskich 1 1 4 , I 36, 146 , 
1 9 1 , 287, 322 

Wolikowski Romuald 287 
Wołcłiowska, córka Feliksa 13 8 
Wołchowski Feliks 137, 13 8,

I46 ,
Wołłowicz, hrabia 140
Wołyński Jan 306 
Wyczółkowski Leon 175,302 
Wysocki Antoni 26 I 
Wysocki Marceli 4 1 , 2 6 1  
Wyspiański Stanisław 190,236, 

310, 323

Y
Yunck de Blankenheim Leon 

2 7 I, 272

Z
Zacharewicz Justyn 50 , 266 
Zakrzewski Henryk 283 
Zakrzewski Julian 284 
Zakrzewski Michał 283 
Zakrzewski, śpiewak 107 
Zaleska Maria J. 166, 301 
Zalewski Kazimierz 201, 315
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Z a łu sk i K aro l 1 0 1 ,  I I 4 .  1 1 6  
Z a m k o w sk i G rz e g o rz  2 4 0  
Z a p o ls k i,  z e s ła n ie c  4 1  
Z d z ie c h o w s k i K a z im ie rz  2 3  3 
Z d z iec h o w sk i M ar ian  19 0 , 23  3, 

3 0 9
Z e n g e r  G r ig o r i j  1 8 4 , 3 0 6  
Z iłó w  P io t r  2 8 1 
Z n a m iro w sk a  S tan is ław a  z  K ru 

s z e w s k ic h  9 8  
Z n a m iro w s k i A d am  98 
Z n a to w ic z , s tu d e n t  IO I 
Z o la  E m ile  1 5 1 , 2 9 7  
Z y g m u n t  A u g u s t  2 8  
Z y g m u n t  K o lu m n a  (p s e u d .) ,  

p a t r z  N o w o le c k i A le k s a n 
d er

Z y g m u n t  III W a z a  1 2 8  
Z y r in , k u p ie c  39

ż
Ż a r s c y  I 59 
Ż a r s k i M ic h a ł  1 0 0

Z b ik o w sc y  9 4  
Ż b ik o w sk a  Z o f ia  9 1 
Ż b ik o w s k i A n to n i 9 1 , 9 4 ,  1 1 2  
Ż b ik o w s k i B ro n is ław  9 1 . IO I 
Ż b ik o w s k i S ta n is ł a w  9 1 , 9 5 ,

IOI
Ż e ro m s k a  Z o f ia  4 1 , 7 1 ,  7 4 ,  

262
Ż e ro m s k i J ó z e f  2 6 2  

Ż e ro m s k i M ie c z y s ła w  4 1 , 2 6 2  
Ż e ro m s k i S t e f a n  2 0 4 , 2 2 2  

Ż m ije w s k a  E u g e n ia  2 3 0 ,  2 3  3 
3 2 0

Ż u k j a n  3 0 , 2 4 7
Ż u k  J a n , z e s ła n ie c  2 4 7  
Ż u k  S t e f a n ia  2 4 7  
Ż u k o w ic z  J .  2 8 0  
Ż u k o w ie  3 0

Ż u ła w sk i J e r z y  IO I , 2 8 0  
Ż w a n  A n to n i 3 2 5  

Ż y c k a  L u d w ik a  2 4 2  ь .  
Ż y c k i M a r ia n  3 2 5
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9. Zdjęcie (sióstr Ostromęckich?) z dedykacją 
Elizy Orzeszkowej dla Marii Ostromęckiej
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S p is  il u s t r a c ji

Wyklejka na II stronie okładki:
W idok  T om sk a  p g ó r y  g ą  p a r k i e m  m i e j s k i m ,  litografia J. V. Flecka 
(za reprodukcją ze zbiorów A. Brus)

Wyklejka na III stronie okładki:
K a g ą ń ,  w i d o k  o g ó l n y ,  staloryt S. J. J. Choleta wg wzoru Danvina 
(zbiory Biblioteki Narodowej, Zakład Ikonografii, sygn.
I.G. 34563)

1. Portret Jadwigi Ostromęckiej (zbiory Instytutu Badań 
Literackich PAN, Archiwum Elizy Orzeszkowej, sygn. 7 8 6 )

2. Portret Jadwigi Ostromęckiej (zbiory A. Brus)

3. Dedykacja na zdjęciu Elizy Orzeszkowej dla autorki 
Pamiętnika (zbiory Biblioteki Narodowej, Zakład Ikonogra
fii, sygn. I.F. IOO6 2 /II-6 odwr.)

4. Kościół parafialny w Tomsku pw. NMP („Misje ka
tolickie” I 8 9 0 , nr 8 9 )

5. Kościół w Kazaniu, ok. 1905 r. („Tygodnik Ilustrowany”
1 9 0 6 )

6. Dedykacja na zdjęciu Elizy Orzeszkowej dla Witalisa 
Ostromęckiego (zbiory Biblioteki Narodowej, Zakład Iko
nografii, sygn. I.F. ЮО6 3 /П-6 odwr.)
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3 50 Spis ilustracji

7. Dom Elizy Orzeszkowej w Grodnie (zbiory Biblioteki 
Narodowej, Zakład Ikonografii, sygn. I.F. I6 4 8 I/I-5 )

8. Eliza Orzeszkowa w swoim domu w Grodnie (zbio
ry Biblioteki Narodowej, Zakład Ikonografii, sygn. I.F. 
267I6/II-8)

9. Zdjęcie (sióstr Ostromęckich?) z dedykacją Elizy Orzesz
kowej dla Marii Ostromęckiej (zbiory Biblioteki Naro
dowej, Zakład Ikonografii, sygn. I.F. I0064/I-4 oraz odwr.)
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