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Wstęp

Dwór polski to określenie, które mieści w swym semantycznym zakresie kilka zna
czeń. Z jednej strony — biorąc pod uwagę sferę funkcjonalną — jest to nazwa siedzi
by ziemiańskiej, domostwa wiejskiego, dającego schronienie mieszkańcom i równocze
śnie będącego centrum decyzyjno-administracyjnym gospodarstwa typu folwarcznego. 
Z drugiej strony nazwa ta przywołuje cały szereg skojarzeń pojawiających się w sferze 
symboliczno—kulturowej, przede wszystkim przywodzi na myśl pewien w miarę jasno 
sprecyzowany typ budownictwa — z charakterystyczną architekturą wpisaną w pejzaż 
polskiej wsi, układem pomieszczeń i wyposażeniem.

Elementy te, będące wyrazem kultury materialne], były kształtowane me tylko przez 
funkcje użytkowe, utylitarne, ale też stanowiły realizację pewnych wartości, nie zawsze 
uchwytnych w kategoriach wyłącznie przedmiotowych, albowiem sytuują się one w sfe
rze symboli i kulturowych odniesień, formowanych przez wyobraźnię, świadomość, 
tożsamość społeczną i narodową. Dwór polski z zasady byl miejscem kultywującym 
pamięć o przodkach i przeszłości, a także miejscem gromadzenia pamiątek rodzinnych 
i przedmiotów o znaczeniu historycznym, ważnych dla kultury polskiej i narodu. Były 
to gniazda rodowe i zarazem gniazda polskości, które rozbrzmiewały śpiewem i muzy
k ą  pieśnią biesiadną ale i rytmem poetyckiej strofy. Synteza owych znaczeń i funkcji 
tworzyła rzeczywistość formującą styl życia i obyczajowość — wplecione w rytm pór 
roku, obowiązków rodzinnych i gospodarskich, także zdarzeń występujących w kręgu 
lokalnej społeczności bądź mających znaczenie dziejowe.

Dwór zamożny, w formie okazałej kondygnacyjnej rezydencji, przyjęło się okre
ślać mianem pałacu. Ten rodzaj reprezentacyjnej siedziby był nie tylko wyrazem presti
żu zamieszkujących jągospodarzy, ale też świadectwem możliwości ekonomicznych go
spodarstwa i bogactwa właścicieli. Wybór Maluszyna na rodową siedzibę Ostrowskich 
Korabitów w pierwszej połowie XVIII wieku zainicjował powstanie w tej miejscowości 
okazałego pałacu. Nie stało się to od razu, lecz następowało stopniowo, w  kilku etapach.
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10 Wstęp

Stary drewniany dwór maluszyński był bowiem najpierw odbudowany — po pożarze, 
który strawił część mieszkalną — a później systematycznie modernizowany i rozbudo
wywany przez kolejne pokolenia Ostrowskich. Ostateczną formę nadano pałacowi dzię
ki staraniom Aleksandra Ostrowskiego w połowie XIX wieku.

Czas, w którym Aleksander Ostrowski byl właścicielem i zarządcą dóbr maluszyń- 
skich to równocześnie okres największej świetności rodu i jego siedziby. Poczynania 
wcześniejszych gospodarzy, dziadów i ojca hrabiego Aleksandra, przygotowały właści
wy grunt dla zamożności i znaczenia rodu w Królestwie Polskim. Aleksander potra
fił dziedzictwo to w pełni wykorzystać, sięgnął prestiżowych godności w administracji 
Królestwa dostępnych Polakom, śmiałe zaś inwestycje w rozwój ekonomiczno—gospo
darczy majątku przyczyniły się do finansowej potęgi rodziny. Z tego między innymi 
względu postać ta wzbudza największe zainteresowanie, co nakazuje wyróżnić ją spo
śród członków familii Ostrowskich, również w analizach odnoszących się do maluszyń- 
skiego pałacu silą rzeczy akcent został położony na czas, w którym osiągnął on w pełni 
dojrzałą formę, stając się modelową wręcz realizacją kultury materialnej polskiego zie- 
miaństwa.

Tytuł niniejszej monografii — Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich w Maluszynie — 
określa przedmiot zainteresowania badawczego, które wpisuje się w szerszy nurt inten
cji badawczych, skupionych wokół procesów zachodzących w obrębie XIX stulecia, 
ludzi żyjących ówcześnie, dawnych realiów stanowiących fundament naszej współcze
sności. Ramy czasowe prac badawczych prezentowanych w niniejszej publikacji wyzna
czone są zasadniczo datami narodzin i śmierci Aleksandra Ostrowskiego; uwaga skon
centrowana jest zatem na szczytowym momencie znaczenia rodu, a ponadto na okresie 
największej świetności maluszyńskiej rezydencji — który można wyznaczyć pomiędzy 
latami czterdziestymi XIX wieku a schyłkiem stulecia — a więc od początku budo
wy pałacu do przejęcia praw własności przez kolejne pokolenie Ostrowskich — dzieci 
Aleksandra i Heleny.

W zakresie tematycznym pracy znalazły się także dzieje rodu Ostrowskich herbu 
Korab jako właścicieli Maluszyna, ich pasje i zainteresowania, życie codzienne toczące 
się w  pałacu. Kwestie te w naturalny sposób wiążą się z głównym zagadnieniem, albo
wiem historia maluszyńskiego pałacu to nie tylko poszczególne etapy budowy, architek
tura czy opis wnętrz i wyposażenia, ale także historia życia jego mieszkańców postrze
gana przez pryzmat zdarzeń codziennych na de zachodzących w XIX wieku procesów 
w sferze społeczno-obyczajowej i kulturowej.

Analizy podporządkowane realizacji głównych celów badawczych zostały poprze
dzone przedstawieniem najstarszych historycznych wzmianek o Maluszynie oraz uwa
gami prezentującymi dzieje rodu Ostrowskich Korabitów. Opracowanie owego zagad
nienia opiera się głównie na materiałach źródłowych. Pozyskane informacje zostały 
przez Autorkę niniejszej monografii uzupełnione o materiał dostępny na kartach kla
sycznych herbarzy i genealogii, a ponadto z owym materiałem skonfrontowane, co po
zwoliło uwidocznić szereg różnic i pojawiających się w  związku z tym wątpliwości. Tego 
rodzaju metodę analityczno—badawczą zastosowano także w odniesieniu do biografii 
Aleksandra Ostrowskiego jako właściciela gospodarstwa w Maluszynie. W przyjętej
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Wstęp 11

perspektywie badawczej znalazły się ponadto materiały źródłowe dotyczące działalno
ści społecznej i publicystyczno-naukowej hrabiego. Zasługi, jakie Aleksander Ostrow
ski wniósł w rozwój maluszyńskiego majątku i siedziby rodowej w pełni uzasadniają 
uwagę skupioną na tej postaci, równocześnie zakres tematyczny monografii sprawił, iż 
kwestie dotyczące działalności publiczno-politycznej maluszyńskiego dziedzica znala
zły się niejako na marginesie opracowania — kontrowersje z tym związane zostały jedy
nie zasygnalizowane bądź uwzględnione w stopniu, na jaki pozwalały dokumenty źró
dłowe przechowywane w archiwum rodzinnym Ostrowskich.

Analizy na temat maluszyńskiego pałacu zawarte w monografii wpisują się w szer
szy kontekst kultury materialnej polskiego ziemiaństwa: ukazują etapy budowy rezyden
cji, opisują architekturę i wyposażenie wnętrz pałacowych, omawiają otoczenie wcho
dzące w skład siedziby Ostrowskich. W zakresie zadań badawczych mieści się także 
charakterystyka życia codziennego mieszkańców pałacu — zajęć gospodarskich i do
mowych, wychowania i edukacji dzieci, spotkań rodzinnych i towarzyskich, sposobów 
organizacji dnia i posiłków. Rozszerzeniem owej tematyki stały się kwestie związane 
z zainteresowaniami i pasjami mieszkańców rezydencji, skupionymi wokół spraw do
mowych, rodzinnych i sąsiedzkich, a także zagadnień społecznych i politycznych, go
spodarczych oraz literackich i publicystycznych, w tym również zainteresowań nauko
wych czy historycznych.

Niniejsza monografia, przedstawiająca dzieje rodu Ostrowskich i ich maluszyń- 
skiej siedziby oraz życie mieszkańców pałacu, jest publikacją o charakterze naukowym, 
opartą na materiałach źródłowych prezentowanych w znacznej mierze po raz pierwszy 
w historiografii; wpisuje się ponadto w charakterystykę XIX—wiecznego polskiego zie
miaństwa oraz problematykę kultury materialnej tworzonej przez dwory i pałace na zie
miach polskich. Stanowi także przyczynek do historii regionu, może też ilustrować inne 
zjawiska, jakie występowały w Królestwie Polskim w XIX wieku. Nie należy bowiem 
zapominać, iż ziemiaństwo jako warstwa społeczna — do której to warstwy należeli 
Ostrowscy — odpowiedzialne było za kształt polskiego rolnictwa i proces dostosowa
nia gospodarki rolnej do wymagań tworzącego się rynku w warunkach gospodarki ka
pitalistycznej. Na właścicielach ziemskich spoczywała także odpowiedzialność za wie
le zjawisk obecnych w sferze społecznej i politycznej. Prześledzenie historii właścicieli 
Maluszyna, w tym również ich siedziby i uwarunkowań związanych z powstaniem rezy
dencji, oraz poznanie ich codziennych problemów, pasji i zainteresowań pozwalają le
piej zrozumieć ówczesne postawy, zapatrywania, a także motywacje wpływające zarów
no na styl życia, obyczajowość, jak i podejmowane decyzje.

Podstawową bazę źródłową wykorzystywaną podczas pisania niniejszej pracy sta
nowiło przede wszystkim archiwum rodzinno—majątkowe, zgromadzone i zorganizo
wane przez Ostrowskich. Archiwum to znajdowało się początkowo w oficynie admini
stracyjnej maluszyńskiego pałacu. Po wojnie, poważnie uszczuplone zasoby archiwalne 
umiejscowiono w Archiwum Państwowym w Łodzi. Wśród zgromadzonych tam doku
mentów zwracają uwagę m.in. dyplomy i papiery królewskie (z własnoręcznymi pod
pisami królów, kanclerzy i podkanclerzy — od Zygmunta III do Stanisława Augusta), 
akta rodzinne i genealogie (dyplom zatwierdzenia szlachectwa Ostrowskich, metryki,
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12 Wstęp

akta spadkowe i genealogie rodzin spokrewnionych z Ostrowskimi, akta majątkowe, 
w tym ekstrakty z wyroków i zapisów Trybunału Koronnego Piotrkowskiego, listy ro
dzinne i urzędowe itp. Na szczególną uwagę zasługują akta majątkowo—gospodarcze 
z XIX wieku.

Zawartość Archiwum Potockich i Ostrowskich składa się z czterech działów. Mate
riały źródłowe wykorzystywane w niniejszej pracy pochodziły przede wszystkim z dzia
łu I, określonego jako: „Dobra Ostrowskich. Akta majątkowe i gospodarcze”. Istotne 
okazały się także zasoby działu II i IV („Akta charakteru publicznego i osobistego. Akta 
działalności publicznej” oraz „Akta różne. Dissoluta nieustalonej proweniencji”). Foto
grafie towarzyszące pracy pochodzą ze „Zbioru fotografii i albumów Ostrowskich, Po
tockich, Morsztynów i rodzin spokrewnionych”.

Niewielki zbiór dokumentów dotyczących Ostrowskich Korabitów znajduje się 
w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Można tam odnaleźć zapiski gene
alogiczne rodziny Ostrowskich oraz rodzin z nimi spokrewnionych, obejmujące oso
by, które żyły po 1810 roku i w całym XIX wieku. Osobny zbiór stanowi spis różnych 
dokumentów oraz czynności majątkowych Ostrowskich, obejmujący lata 1690—1787.

Uzupełnieniem materiałów źródłowych były „Roczniki Gospodarstwa Krajo
wego” zgromadzone przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, dzięki którym moż
liwe było m.in. odtworzenie głosów w dyskusjach toczonych na forum Towarzystwa 
Rolniczego czy też zapoznanie się z publicystyką, dotyczącą spraw rolnych, autorstwa 
Aleksandra Ostrowskiego. Spośród innych periodyków poddanych kwerendzie nale
ży wymienić przede wszystkim: „Gazetę Rolniczą”, „Przegląd Rolniczy, Przemysłowy 
i Handlowy”, „Ogrodnika Polskiego”, „Przegląd Techniczny”, „Słowo”, „Tydzień” czy 
„Tygodnik Ilustrowany”.

Zasoby Biblioteki Narodowej tworzą także bogatą bazę źródłową i literatury przed
miotu. W tym względzie można wyróżnić pamiętniki i rozprawy pochodzące z XIX 
wieku, ówczesne słowniki i encyklopedie oraz opracowania dotyczące rolnictwa, kul
tury ziemiańskiej i obyczajowości, także architektury dworów. Na wyróżnienie zasłu
gują ponadto zasoby biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie znajduje się rę
kopis pamiętnika sporządzony przez Helenę Ostrowską, opracowany i wydany przez 
prof. AJ. Zakrzewskiego, pt. Dnieje Maluspyna i jego  dgiedgiców  £ oponiadań ip a m jc i  gebra
ne ргер^Н екщ  ^ Morstinów Ostrowską. Wspomnienia dotyczą głównie spraw rodzinnych, 
ale można też odnaleźć uwagi związane ze sprawami gospodarskimi, w tym tematyką 
zarządu i organizacji dóbr.

Przedstawiając materiały źródłowe, jak też przytaczając ich fragmenty, starano się 
zachować oryginalną pisownię oraz formę, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów po
wstałych po 1800 roku. Nieznacznej modernizacji uległa przede wszystkim interpunk
cja, głównie w tych miejscach, w których pozostawienie dawnych reguł mogłoby zakłó
cać czytelność tekstu. Podobnie postąpiono w kwestiach ortografii, uwspółcześniając 
pisownię jedynie w nielicznych przypadkach, niezbędnych dla jasności wywodu. Dzięki 
temu zdecydowana większość cech dawnych dokumentów i publikowanych wówczas 
tekstów została zachowana w oryginalnym kształcie, przenosząc w pewnym sensie du
chowy klimat epoki do naszych czasów.
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Wykaz skrótów

AAG -  
a.m. -  

APŁ -  
APiOM -  
AGAD -  
AZKW -  

but. -  
f  -  

gar -  
kop., kop, k -  

kw -  
lb. -  

ł -  
PSB -  

rub., r, rb -  
Rbs, rbs, rs -  

RGK -  
WEPI -  

złp -

-  Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku
-  akta majątkowe
-  Archiwum Państwowe w Łodzi
-  Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna
-  Archiwum Główne Akt Dawnych
-  Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie
-  butelka
-  funt
-  garniec
-  kopiejka
-  kwaterka
-  liczba
-  łokieć
-  Polski słownik biograficzny
-  rubel
-  rubel srebrny
-  „Roczniki Gospodarstwa Krajowego”
-  Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana
-  złoty polski
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R o z d z ia ł  1 .

Maluszyn i jego właściciele

I. 1. Dzieje miejscowości i rodu Ostrowskich Korabitów
Pierwsza wzmianka o wsi Maluszyn pochodzi z XIII wieku. W 1266 roku Leszek Czar
ny, książę sieradzki, za 20 grzywien srebra sprzedał Gowinowi, wójtowi Radomska — 
wójtostwo w tym mieście. Spieniężył również sąsiednią wieś Stobiecko, która była zało
żona na prawie średzkim1. Dokument poświadczający ową transakcję spisano właśnie 
w Maluszynie, i brzmi on następująco:

W imię Boga amen. Ponieważ czyny chwilowe często biegiem czasu giną, a dlatego wyroki 
monarchów mogłyby zaniknąć w pamięci ludzkiej, gdyby z pomocą pisma i żywego słowa 
świadectwem nie były wzmacniane, dlatego niechaj wiedzą współcześni i następcy, na ten 
przywilej patrzący, że My, Leszek z Bożej łaski książę sieradzki, Gowinowi, wójtowi nasze
mu z Radomska, wójtostwo w tym mieście i we wsi Stobiecko sprzedajemy za 20 grzywien 
srebra i jemu, a również następcom jego i jego dziedzictwa na wieczyste posiadanie dajemy. 
[...] Sprawy te odbyły się w Maluszynie w obecności świadków: Setegjusza wojewody, Dioni
zego podskarbiego, Mateusza podkomorzego, lakuba podczaszego, Mikołaja magistra i fizy
ka i Gerarda kapelana. Roku Łaski Pańskiej tysiąc dwieście sześćdziesiątego szóstego. Leszek2.

Zapewne już wtedy okolica była zasiedlona, o czym świadczy fakt istnienia kościo
ła parafialnego pw. Świętego Krzyża3. W dokumentach kościelnych z XIV i XV wieku 
są wzmiankowane miejscowości z tego terenu: pod datą 1345 roku znajdujemy nazwę

Archiwum Państwowe w Lodzi, Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna [dalej: APŁ, 
APiOM], Akta tyczące się tytułu własności dóbr maluszyńskich, sygn. 1/1; S.M. Zajączkowski, Zarys 
dziejów• powiatu radomszczańskiego, „Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu ra
domszczańskiego”, t. 2, Radomsko 2008, s. 110.

Cyt. za: A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys tycia społeczności lokalnej, w: A.J. Zakrzewski,
J. Związek, Żytno (1198—1998), Żytno 1998, s. 26—27.
3 M. Zajączkowski wysuwa przypuszczenie, że Maluszyn, podobnie jak szereg innych miejscowości 
z tego rejonu, mógł być zasiedlony już w X bądź XI wieku; zob. idem, op. cit., s. 110—113.
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16 Maluszyn i jego właściciele

Gościęcin, osadę leżącą z prawej strony Pilicy4, Budzów — pod datą 1399 roku, i Łazów — 
z 1400 roku. Z 1414 roku pochodzą informacje o dwóch wsiach: Sudzin [Szuldzin] 
oraz Sudzyn. Znana jest również wieś Sekursko, zapisana jako Sobiekursko, występują
ca pod datami 1354 i 13605. W latach 1357,1386 oraz 1373 — Żytno, Silnica i Rędziny6, 
w 1368 roku — Pukarzów i Rogaczówek7.

Maluszyn od 1413 roku był własnością rodziny Pukarzewskich z Pukarzowa. An
drzej Pukarzewski byl właścicielem: „fortalikum Pukarzów”, Maluszyna, Sudzinka, Cie- 
miętnik, Irządzy i Mostów8. Siedzibę rodową stanowił Pukarzów, gdzie znajdował się nie
wielki zameczek usytuowany na sztucznie usypanym wzgórzu w widłach Pilicy. Paweł 
Pukarzewski w 1562 roku ufundował drewniany kościół w Maluszynie. Jak głosi miejsco
wa legenda, miało to być wotum ekspiacyjne za dokonane przez niego bratobójstwo. Ko
ściół ten funkcjonował aż do 1677 roku9. Świątynia spłonęła wówczas na skutek pożaru10.

Rodzina Pukarzewskich zarządzała tymi dobrami przez ponad dwa wieki. W 1628 
roku nastąpił podział klucza Pukarzów między trzech braci. Krzysztof otrzymał Puka
rzów, Pierzaki, Wymysłów i Rudę Pukarzowskąwraz z przyległościami. Nieznany z imie
nia brat dostał Kobiele i Rudkę, natomiast Maluszyn, Ciężkowiczki, Sudzinek oraz Kąty 
przypadły Marcinowi. W 1678 roku swoje dobra Marcin Pukarzewski sprzedał Wojcie
chowi Duninowi, a ten z kolei w tym samym roku sprzedał dobra maluszyńskie Fran
ciszkowi i Teresie Malczewskim. W majątku tym Malczewscy przebywali około 50 lat, 
borykając się z problemami finansowymi, co potwierdzają liczne dzierżawy i zastawy, 
które to w końcu zmusiły ich do sprzedania dóbr za sumę 66 000 złp Kazimierzowi 
Ostrowskiemu, podstolemu sieradzkiemu w 1738 roku, z powodu obciążeń długami11.

Maluszyn, miejscowość położona nad Piicą12, ok. 20 km od Koniecpola, stał się — 
w okresie gospodarowania tam przez Ostrowskich herbu Korab — centrum majątku, stop
niowo wzbogacającego się o rezydencję, w  której Ostrowscy przebywali przez ponad 150 lat13. 
ExAlmania ducens genus; mń recti, et indocńtate contente, jak pisał o Ostrowskich Jan Długosz14.

4 B. Ulanowski, W icyta je dóbr arcybiskupa gnieźnieńskiego i  kapituły gnieźnieńskiej, Kraków 1920, s. 364.
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicygniejniensty, t  1, Gniezno 1883, s. 47; Kodeks dyplomatyczny Małopol

ski, t. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876, s. 302.
1 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 1, s. 378. Pierwsze wzmianki o miejscowości Żytno datowane są 
na 1198 rok; zob. A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna...
I Kodeks dyplomatyczny—, s. 378; zob. także: S. Zajączkowski, op. cit., s. 132, 138,140—141.
b APŁ, АРЮМ, Akta dotyczące zatargów granicznych w dobrach Pukarzów, sygn. I/65; Akta ma
jątkowe i gospodarcze dóbr Pukarzów, sygn. I/67.
9 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna..., s. 35.
lu J. Związek, Kościelna prgesgłość gminy Żytno. Parafie Borgykowa — Maluścyn — Żytno, Częstocho
wa 1998, s. 69; Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Akta Konsystorza Generalnego kaliskiego 
w przedmiocie kościoła i probostwa w Maluszynie, sygn. 1/15.
II APŁ, APiOM, Akta tyczące się własności dóbr maluszyńskich, sygn. I/1.
14 S. Dobosz, Powiat radomsgcgański, „Biuletyn PTTK Okręgu Łódzkiego”: 700 lat Radomska, Łódź
1966, s. 19.
14 P. Kolmas, J ó g e f  Ostrowski g  Maluścy na — regent Królestwa Polskiego, w: Rogprany i studia w sgeśćdgiesią- 
tą rocgnicę urodginprofesora gin dra hak Jana Prgewłockiego, Częstochowa 2000, s. 208—209.
14 К  Niesiecki, Herbargpolski, t. 5, Lipsk 1840, s. 220.
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Dzieje miejscowości i rodu Ostrowskich Korabitów 17

1. Pałac w Maluszynie

Ostrowscy herbu Korab wywodzili się ze średnio zamożnej szlachty z wojewódz
twa sieradzkiego, natomiast ich imiennicy, ale herbu Rawicz — z województwa inowro
cławskiego13. Z analizy różnych dokumentów źródłowych wynika, iż bliskimi krwi pwią- 
pani byli Ostrowscy Korabitowie p Łaskimi Korabitami, a potem w ropnefamilie podpieleni, od wsiów 
i włości swoich imionamiprpepwand* 6. Pieczętowali się herbem Korab (rys. 2) — Korab pólty 
w polu cperwonem, p masptem sparym powinien być. Top sam w hełmie. Kiedyś i paglu u masptu,jak 
więc popoä cie w wodnych statkach bywa, upywali, a potem od nowych pas ług, wiepą miast masptu 
prpydano im, na wierpchu p yba tf1.

Zmiany w wyglądzie tarczy herbowej potwierdzają dawne herbarze. Przykładowo 
w Klejnotach Dlugospowych korab nie posiadał jeszcze wieży, ale maszt z żaglem, a w Her- 
barpu Złotego Kima — sam maszt. Wieża — jak stwierdza Sławomir Górzyński — poja
wia się z początkiem XVI wieku18. Herbarze te, podobnie zresztą jak i inne, zawierały 
legendarne wątki o protoplastach rodu. W tym kontekście wypada wspomnieć chociaż
by Herbarppolski Kaspra Niesieckiego19.

A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna..., s. 45.
16 K. Niesiecki, Herbarppolski, t. 7, Lipsk 1841, s. 52.
17 S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby splachtypolskiej, Warszawa 1990, s. 74.
ls Ibidem, s. 73.
19 K. Niesiecki, op. cit., t. 5, s. 220.
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18 Malus2yn i jego właściciele

Pierwsza wzmianka źródłowa o Ostrow
skich Korabitach pochodzi z XVI wieku. Po
jawiają się w niej bracia: Piotr, którego wspo
mina konstytucja z 1590 roku, Stanisław, opat 
przemęcki (żył ok. 1588 roku), najsławniejszy 
z braci, oraz Jan, cześnik i chorąży sieradzki20.

Na podstawie dokumentów źródłowych, 
pochodzących z Inwentarza Archiwum Po
tockich i Ostrowskich należącego do za
sobów Archiwum Państwowego w Łodzi, 
oraz archiwalnych zasobów zgromadzonych 
w Zamku Królewskim w Warszawie — moż
na pokusić się o próbę nakreślenia drzewa 
genealogicznego rodu Ostrowskich. Nie jest 
to jednak zadanie łatwe. Pierwsza trudność 
wynika z faktu, iż wspomniane źródła nie 
w pełni zgadzają się ze sobą. Kwestie spor

ne wynikają z rozbieżności w materiałach dotyczących Łukasza Ostrowskiego. Wystę
puje on mianowicie w dokumentach Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, 
natomiast brak jest o nim wiadomości — czy choćby wzmianki — w tekstach Zamku 
Królewskiego, a także w Herbarzu polskim Kaspra Niesieckiego. Główne źródła pomija
ją zatem w genealogii cale pokolenie. Tymczasem akta majątkowe (1634 rok) przecho
wywane w łódzkim archiwum potwierdzają istnienie syna Jana Ostrowskiego, Łukasza. 
Ponadto w kancelarii Józefa i Ludwiki Ostrowskich zostało wykonane drzewo gene
alogiczne, na którym jest umieszczony protoplasta rodu — Łukasz Ostrowski. Wydaje 
się zatem, że pomimo braku dokładniejszych informacji o tej postaci, genealogia rodu 
winna uwzględniać także osobę Łukasza. Poważną przeszkodę w naświetleniu rodzin
nych dziejów tworzy również luka w dokumentacji Wojciecha Ostrowskiego. Występu
je on w źródłach Archiwum Potockich i Ostrowskich (a.m. 1660—1666), lecz istnieje 
o nim tylko niewielka wzmianka w materiałach archiwalnych Zamku Królewskiego oraz 
w Herbarpitpolskim. Jest to o tyle ciekawe, iż Wojciech pozostawił po sobie dość znacz
ną spuściznę, którą potwierdza dokumentacja przechowywana w Łodzi. Wiele niejasno
ści wiąże się też z rodzinami blisko spokrewnionymi z Ostrowskimi — Korabitami linii 
maluszyńskiej. Ponadto odczytanie niektórych fragmentów tekstów z Zamku Królew
skiego jest utrudnione lub wręcz niemożliwe ze względu na zły stan akt zachowanych 
w Warszawie, z których część została nadpalona. Podobny problem występuje w przy
padku dokumentacji przechowywanej w archiwum w Lodzi — część dokumentów do
tyczących XVI i XVII wieku zachowała się jedynie w szczątkowej formie.

Pomimo owych trudności hipotetyczny szkic drzewa genealogicznego mógłby wy
glądać następująco:

2. Herb szlachecki Korab

20 APL, APiOM, Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.
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Dzieje miejscowości i rodu Ostrowskich Korabitów 19

3. Drzewo genealogiczne rodziny Ostrowskich herbu Korab — linia maluszyńska
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20 Malus2yn i jego właściciele

Sięgając do historycznie udokumentowanych początków rodu, spośród trójki wspo
mnianych wcześniej braci uwagę skupia Jan Ostrowski, jako że z jego osobą związane są 
dalsze dzieje Ostrowskich — późniejszych właścicieli Maluszyna. Miał on syna Łuka
sza, ożenionego z Marianną Busińską, który dziedziczył po ojcu tylko rodowy Ostrów 
(woj. sieradzkie)21. Dokładniejsze informacje posiadamy dopiero o potomstwie Łukasza 
i Marianny. Mieli oni dwóch synów: Kazimierza — łowczego sieradzkiego (a.m. 1664 
1711), oraz Wojciecha (a.m. 1660—1666), ożenionego z Marianną Dłuską22 (a.m. lat 
1662—1665). Para ta doczekała się sześciu synów: Mikołaja (a.m. 1733 roku), Jana, który 
był cześnikiem sieradzkim (a.m. 1712—1744) i ożenił się z Teresą z Boiszewskich23, Sta
nisława — chorążego sieradzkiego (a.m. 1695—1720), oraz Kazimierza — ożenionego 
z Petronelą Moszyńską z Bnina, herbu Łodzią — który był stolnikiem bielskim, chorą
żym sieradzkim, podstolim sieradzkim, rotmistrzem powiatu radomszczańskiego, a na
wet „partyzantem” Stanisława Leszczyńskiego24. Byli zatem bracia związani z regionem 
sieradzkim. Inną drogę kariery wybrali pozostali z braci: Wojciech został kanonikiem 
chodzkim, a Andrzej biskupem poznańskim. Tak więc znaczenie rodu nie ograniczało 
się tylko do regionu sieradzkiego, sięgnęli bowiem Ostrowscy po zaszczyty w Wielko- 
polsce, a potem w całej Koronie25.

Kazimierz Ostrowski posiadał miejscowości położone w różnych, często odle
głych rejonach dawnej Rzeczypospolitej, trudno jest jednak wskazać na podstawie za
chowanych zasobów archiwalnych, które to były osady. Bezsporny pozostaje jedynie 
fakt zakupu M aluszyna wraz z przyległym i dobrami, tj. Ciężkowiczkami, Kątami oraz 
Sudzinkiem —  w  1738 roku26. Bez wątpienia jednak m ajątek zgromadzony przez Kazi
mierza dawał jego potomkom możliwość dalszej kariery politycznej, przynosił znaczne 
korzyści materialne oraz prestiż. Jego zaangażowanie i czynną pracę na równych fu n k cja ch  
p ttb licp tiych  podkreślił nawet sejmik Szadkowski w  1744 roku27. * 44 45

J1 APL, APiOM, Akta majątkowe Łukasza Ostrowskiego, sygn. 1/180; APŁ, Inwentarz Archiwum 
Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, Drzewo genealogiczne rodziny Ostrowsldch.
-- Ibidem.

Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie [dalej: AZKW], Akta Grodzkie Piotrkowskie, 
sygn. R VII/1; AZKV^ Wypis z Heraldyki, czyli opisania Familii i krwi związku Szlachty Polskiey 
i W X. Litt z ich Herbami Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka [KM w Warszawie 1798 r. 
wydany, sygn. R VII/24; AZKV^ Zapiski genealogiczne związane z rodziną Ostrowskich, kalenda
rium sprzedaży dóbr Przedborów i Rekle oraz transakcji finansowych i majątkowych z lat 1681—1726, 
sygn. RVII /30; AZKV^ Spis różnych dokumentów czynności majątkowych Ostrowskich Korabitów, 
sygn. RVII/34.
44 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków "Żytna..., s. 47.
45 APL, APiOM, Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.

APL, APiOM, Akta Petroneli z Moszyńskich i Kazimierza Ostrowskich, dotyczące sporów i roz
liczeń związanych z dobrami Maluszyn, sygn. 1/2; Akta tyczące się działów majątkowych po Kazimie
rzu Ostrowskim, sygn. 1/176; J. Kita, Nadpilickie majątki f  emskie Ostrowskich pM alussyna w XIX wieku 
w świetle archiwum rodzinnego, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 3, red. B. Woj
ciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2002, s. 142.
11 APL, APiOM, Akta dotyczące przywileju Ostrowskich obsadzania kolegiaty Laskiej, sygn. 11/54; 
Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.
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Dzieje miejscowości i rodu Ostrowskich Korabitów 21

Po śmierci Kazimierza Ostrowskiego w 1753 roku majątkiem zarządzała Petrone- 
la z Moszyńskich Ostrowska. Dalsze powiększenie dóbr nastąpiło za rządów Micha
ła (1738—1805), który byl czwartym synem Kazimierska Ostrowskiego z Moszyńskiej, urodzony 
3 sierpnia 1738 rokir8. Dzięki koneksjom i powiązaniom ojca Michał został dworzani
nem przy boku kasztelana krakowskiego Stanisława Poniatowskiego, a następnie jego 
synów: Michała (późniejszego prymasa) i króla Stanisława Augusta28 29. Dla Michała Po
niatowskiego prpygotonywal kwatery w Lublinie i Piotrkowie, pilnował jego p raw  w trybuna
łach, oddawał mowy do druku — jak czytamy w źródłach30. W 1764 roku młody Michał 
Ostrowski podpisał wraz z braćmi Aleksym (a.m. 1757—1805) i Antonim (a.m. 1767— 
1814) elekcję Stanisława Poniatowskiego. Na dworze monarchy rozpoczął karierę woj
skową i w ciągu kilku lat awansował na pułkownika wojsk koronnych oraz kawalerii na
rodowej31. W 1782 roku odsprzedał szarżę porucznika i wycofał się z czynnej służby 
wojskowej (zatrzymał jednak rangę pułkownika)32.

Na tym nie poprzestał jednak w swej działalności. Z ramienia sejmu 1773—1775 
wszedł w skład komisji do rozstrzygania spornych spraw majątkowych w Koronie i na 
Litwie, a w 1778 roku otrzymał urząd podstolego sieradzkiego (po śmierci Tomasza 
Mączyńskiego)33. Wybrany też został posłem na sejm. W swojej mowie sejmowej wy
stąpił jako obrońca Rady Nieustającej, uważając, iż jest ona najlepiej pracującą insty
tucją w kraju34. W czasie piastowania urzędu został wybrany sędzią sejmowym z pro
wincji wielkopolskiej na lata 1778—1780. W 1780 roku, na dwa lata, powołano go do 
Komisji Boni Ordinis w Sieradzu. Zajmował się tam sprawami gospodarczymi miasta35.

W ciągu następnych lat marszałkowa! sejmikowi sieradzkiemu (1786), a wcześniej 
był marszałkiem sejmiku gospodarskiego (1785)36. Chorąży piotrkowski37, Kawaler Or
deru św. Stanisława, komisarz cywilno—wojskowy na powiat radomski i piotrkowski38 — 
tak w skrócie wyglądała droga jego kariery.

W wyniku podziału spadku, jak i dzięki własnym talentom, Michał Ostrowski sku
pił w swoich rękach olbrzymią część majątku pozostawionego przez ojca39. W latach

28 APL, APiOM, Akta osobiste Michała Ostrowskiego, syna Kazimierza, sygn. 11/65.
29 К  Stadnicka, Organiyaja i  cyaryyd w dobrach Ostrowskich na pryykładcje klucya Malusyyn XVIII— 
XIX wieku, w: Folwark, wieś, latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w dLyecyypopolitej XVI—XVIII udeku, 
red. J. Muszyńska, Sz. Kazusek, J. Pielas, Kielce 2009, s. 160; APŁ, APiOM, Papiery publiczne Kazi
mierza Ostrowskiego, syna Wojciecha, podstolego i chorążego sieradzkiego, sygn. II/1.
30 APL, APiOM, Akta osobiste Michała Ostrowskiego, syna Kazimierza, sygn. II/65.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków Tytna..., s. 48M9.

J. Kobierzycki, Prcyccynki do dyiejów cjem i sieradzkiej, cz. 2, Warszawa 1916, s. 100.
36 Ibidem, s. 104.

APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.
38 APŁ, APiOM, Akta osobiste Michała Ostrowskiego, syna Kazimierza, sygn. 11/65.

APŁ, APiOM, Akta procesowe Michała Ostrowskiego z Janem Kantym Karwosieckim, dziedzi
cem dóbr Rączki, o przeprawę na Pilicy, prawo utrzymania mostu i o łąki pratkowickie, sygn. 1/117; 
Akta Michała Ostrowskiego tyczące się królewszczyzn, sygn. 1/167; Akta Michała Ostrowskiego,
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22 Maluszyn i jego właściciele

osiemdziesiątych odkupił również majątek Pukarzów z Mostami i Pierzakami od ów
czesnego właściciela Tomasza Danieleckiego40.

Kolejnym gospodarzem Maluszyna byl Wojciech Ostrowski (1782-1847), syn Mi
chała z małżeństwa z Marcjanną z Tymowskich. Wojciech jako pierwszy w rodzie Ko- 
rabitów osiągnął najwyższe godności. Początkowo łączył funkcje poselskie z aktywno
ścią w środowisku lokalnym, z czasem jego uwagę przykuwały przede wszystkim sprawy 
krajowe. W szkicu biograficznym, zachowanym w rodzinnym archiwum, społeczne za
angażowanie ujęto następująco:

Wojciech Ostrowski, dziedzic dóbr Maluszyna, za czasów Księstwa Warszawskiego byl po
słem z powiatu radomskiego, od roku 1809 aż do roku 1812. W tych czasach także spra
wował Urząd Prezesa Rady Obywatelskiej w mieście powiatowym Radomsko. Za czasów 
Królestwa, w roku 1815 był Radcą Obywatelskim z województwa kaliskiego [...] i w mieście 
wojewódzkim Kaliszu41.

W 1830 roku Wojciech Ostrowski został senatorem kasztelanem Królestwa Pol
skiego. Dostęp do tego stanowiska był niezwykle trudny. Dopiero śmierć Sebastiana 
Szymońskiego uchyliła mu drzwi do urzędu. Aby jednak zostać senatorem kasztelanem, 
potrzeba było zdobyć głosy na plenum sejmowym. W relacji ze zgromadzenia parla
mentarnego przedstawiono rzecz następująco:

Po połączeniu się Izby Poselskiej z Senatem przystąpiono natychmiast do wyboru pięciu Se
natorów Kasztelanów z podanych przez Senat dziesięciu kandydatów, którzy są następują
cy: Ludwik Łempicki, Julian Ursyn Niemcewicz, Ludwik Małachowski, Wojciech Ostrow
ski, Piotr Lubieński, Augustyn Słubicki, Ksawery Niesiołowski, Stanisław Wąsowicz, Izydor 
Krasiński, Kacper Potulicki.

Wezwani byli na asesorów J]W Kasztelanowie Potocki Michał i Krasiński, z Izby Poselskiej 
IIW Rostworowski, Obmński i Kozłowski.

Było wotujących członków w obu Izbach 103. Po obliczeniu głosów okazało się, że 
Julian Ursyn Niemcewicz miał głosów 86, Piotr hr. Lubieński 69, Augustyn Słubicki 54, Lu- 
dwikhr. Małachowski 53, Wo|ciech Ostrowski 47, Ludwik Łempicki 46, Izydor Krasiński 35, 
Ksawery hr. Niesiołowski 32, Stanisław hr. Wąsowicz 29, Kacper hr. Potulicki 9. Jedenaście 
kartek było ile  podkreślonych, co czyni głosów 55. Suma ogólna 515.

Gdy kartek ważnych było tylko 92, absolutną więc większość stanowi głosów 47, pięciu 
więc z kandydatów otrzymało od razu absolutną większość, a JW  Wojewoda Prezydujący w Se
nacie ogłosił ich Senatorami Kasztelanami w następującym porządku: Julian Ursyn Niemcewicz, 
Piotr hr. Lubieński, Augustyn Słubicki, Ludwik hr. Małachowski, Wojciech Ostrowski.

JW  Rembowski: „Chciałem zabrać głos jeszcze na początku sesyi, lecz z powodu rozpoczę
tego wetowania nie mogłem tego uczynić. Chciałem zrobić wniosek, abyśmy przed głosowaniem

tyczące się jego rozrachunków majątkowych, sygn. 1/181; Akta Michała Ostrowskiego dotyczące ob
ciążeń majątkowych w okresie zaboru pruskiego, sygn. 1/183.

APL, APiOM, Akta dotyczące zatargów granicznych w dobrach Pukarzów, sygn. 1/65; Akta ma
jątkowe i gospodarcze dóbr Pukarzów, sygn. 1/67.

APL, APiOM, Akta majątkowe i gospodarcze tyczące się dóbr Ostrowskich: Maluszyn, Ra- 
doszewnica, Rudka, Pukarzów i inne, sygn. 1/157; Akta majątkowe i gospodarcze dóbr Pukarzów, 
sygn. 1/67.
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Dzieje miejscowości i rodu Ostrowskich Korabitów 23

na Senatorów uwiadomieni byli o kwalifikacjach każdego kandydata. Nie ubliżymy przez to pra
wu służącemu Senatowi podawania kandydatów, ale, nie znając wszystkich osobiście, moglibyśmy 
się łatwo Z Zasługą pominąć. Wnoszę więc, aby odtąd kwalifikacje kandydatów przed wyborem 
Senatorów czytane były”42.

Po 1831 roku i doświadczeniach powstania Wojciech Ostrowski przestał zajmować 
się polityką, a jego wysiłki skupiły się na zarządzaniu majątkiem43. Kilka lat wcześniej, 
poprzez małżeństwo z Józefą Potocką (1787—1859), córką Teresy z Czapskich Potockiej 
i Aleksandra Potockiego (herbu Pilawa Złota), stał się właścicielem dóbr klucza Rado- 
szewnica, Borowa, Łabędź, Łysiny i Stanisławice44.

4. Dwór w Radoszewnicy

Należy podkreślić, że za życia Wojciecha Ostrowskiego uformowała się rozległa 
własność ziemska w południowo-wschodniej części ziemi sieradzkiej, obejmująca klucz 
Maluszyn: Ciężkowiczki, Kąty oraz Sudzinek; klucz Radoszewnica: Borowa, Łysiny, Sta
nisławice oraz Łabędź; klucz Bąkowa Góra: Faliszew, Kalinki, Majkowice, Zbyłowice 
oraz Dęba; klucz Krzętów (zachowane dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne okre
ślenie nazw miejscowości, które należały do owego klucza); klucz Pukarzów: Mosty, 
Pierzaki; klucz Rudka: Borowiec, Kruszyna, Pratkowice, Rogi, Trzebce, Krzętów, oraz 
klucz Silniczka z Baryczą i Polichnem45.

42 Dyarius^Seymu % r. 1830—1831, wyd. M. Rostworowski, t. 4, Kraków 1910, s. 232—233.
43 A.J. Zakrzewski, Osiem wieków "Żytna..., s. 40.
44 APŁ, APiOM, Akta tyczące się dóbr Radoszewnica, sygn. 1/70; Akta majątkowe i gospodarcze 
dóbr klucza Radoszewnica, sygn. 1/73.
45 APŁ, APiOM, Akta zarządu dóbr Maluszyn, sygn. 1/6; Akta majątkowe i gospodarcze dóbr 
Ciężkowiczki, sygn. 1/29; Akta majątkowe Masłomięckich tyczące się dóbr Ciężkowńczki i Sudzi
nek, sygn. 1/31; Akta sporu Wojciecha Ostrowskiego ze Skarbem Państwa o sumy przysługujące mu 
z dóbr Bąkowa Góra, sygn. 1/39; Akta sporu Wojciecha Ostrowskiego z Mendlem Benkiem o sprze
daż lasu w dobrach Bąkowa Góra, sygn. I/40; Akta tyczące się spraw włościańskich w dobrach Bąko
wa Góra, sygn. 1/41; Akta tyczące się sporów granicznych dóbr Faliszew, sygn. 1/45; Akta procesowe
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5. Dwór w Bąkowej Górze

Ponadto w dokumentach źródłowych Ostrowskich występują miejscowości Błonie 
i Czarny Las. Nie wiadomo jednak, czy należały one do majątku maluszyńskiego, czy 
też do któregoś z pobliskich kluczy. Jest prawdopodobne, że nie stanowiły one zwartej, 
zaludnionej osady, zaś dziedzice Maluszyna prowadzili tam jedynie działalność gospo
darczą, jak np. młyn na Błoniu.

Po śmierci Wojciecha Ostrowskiego w 1847 roku majątkiem zarządzał jego jedyny 
syn, Aleksander Ostrowski (1810—1896), który poszerzył stan posiadania ziemi o miejsco
wości Budzewo i Bożek46. Po śmierci Aleksandra fortuną administrowali jego synowie47. 
Od tego momentu domena Ostrowskich — skupiona przez trzy wcześniejsze pokole
nia przedstawicieli rodu — nie rozwijała się terytorialnie. Dobra rodziny Ostrowskich 
przetrwały w takiej postaci do 1923 roku, czyli do śmierci Józefa Ostrowskiego, ostat
niego potomka Ostrowskich z linii maluszyńskiej.

Wojciecha Ostrowskiego przeciwko sukcesorom Józefa Siemieńskiego o tytuł własności dóbr Krzę- 
tów, sygn. 1/61; Akta dóbr klucza Rudka, sygn. 1/86; Akta procesu granicznego między Janem Sie- 
mieńskim z Michałem Ostrowskim o dobra Krzętów i Rogi, sygn. 1/104; Akta majątkowe Ostrow
skich, tyczące się dóbr Kruszyna, sygn. 1/110; Akta majątkowe tyczące się dóbr Pratkowice, sygn. 
1/112; Akta procesowe Michała Ostrowskiego z Janem Kantym Karwosieckim, dziedzicem dóbr 
Rączki, o przeprawę na Pilicy, prawo utrzymania mostu i o łąki pratkowickie, sygn. 1/117; Akta Za
błockich dotyczące sprzedaży dóbr Rogi Michałowi Ostrowskiemu, sygn. 1/120; Akta majątkowe 
i gospodarcze dóbr Silniczka, sygn. 1/128; Akta tyczące się dzierżawy dóbr Silniczka, sygn. 1/130; 
Akta procesowe Wojciecha Ostrowskiego przeciw Prokuratorii Generalnej o zaległe procenty z dóbr 
Silniczka i Krzętów dla Dominikanek w Piotrkowie, sygn. 1/132.
40 APL, APiOM, Akta nabycia dóbr Budzewo i Bożek przez Aleksandra Ostrowskiego od Aleksan
dra Kuleszy, sygn. 1/174.

APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się zarządu dóbr Maluszyn, sygn. 1/7.
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6. Dobra Aleksandra Ostrowskiego zaznaczone 
na mapie powiatu noworadomskiego

Ostrowscy — właściciele Maluszyna — należeli do warstwy ziemiańskiej48, wyróż
niając się w jej szeregach szlacheckim rodowodem, zamożnością i znacznymi wpływa
mi w środowisku rządowych, finansowych i gospodarczych elit Dokumenty potwier
dzające nobilitację rodu albo zaginęły wśród burz dziejowych kłębiących się nad Polską 
albo uległy zniszczeniu bądź rozproszeniu. Zmusiło to Wojciecha Ostrowskiego, pra
gnącego mieć dowód rycerskich tradycji rodu, do wystąpienia o oficjalne potwierdzenie 
szlachectwa. W ówczesnych realiach społeczno-kulturowych miało to zasadnicze zna
czenie, gwarantowało bowiem nie tylko wysoką pozycję społeczną i towarzyską ale też 
możliwości kariery — szlachectwo było częścią dziedzictwa przekazywanego następ
nym pokoleniom złączonym herbowym mianem i nazwiskiem. W zbiorach rodzinnego 
archiwum zachował się egzemplarz owego potwierdzenia49.

48 Definicje owej warstwy społecznej przysparzają historykom niemałych problemów; szerzej zob. 
m.in. T. Epsztein, Z piórem i paletą. Zainte-resominia intelektualne i artystyczne zjemiaństwa polskiego na Ukrai
nie w IIpołowie XIX w., Warszawa 2005, s. 19; idem, Edukacja dzieci i młodzieży w  polskich rodzinach zie
miańskich na Wołyniu, Podolu i  Ukrainie w IIpołowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 11—12.
49 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/72.
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26 Maluszyn i jego właściciele

Wiek XIX kończył pewną epokę, nasilały się zjawiska i procesy wcześniej nieznane. 
W sferze społeczno-kulturowej oznaczało to wzrost napięć i równocześnie wzmagało 
tęsknotę za światem stabilnym, dobrze znanym z przeszłości. Tym można tłumaczyć 
pewną nostalgię za tradycją i podkreślanie wszelkich oznak szlachectwa, popularność 
herbów i feudalnych tytułów.

Ziemiaństwo cechował wyraźnie zarysowany typ społecznej świadomości i ro
dzaj kultury. Współczesny historyk Andrzej Kwilecki podkreśla, że świat ziemiaństwa 
to nie tylko ludzie i ich rezydencje, zabytkowe wnętrza i bogate w roślinność parki. To 
także odrębny styl życia, zajęcia gospodarcze i domowe, rozrywki, silne związki z zie
mią, rodziną, środowiskiem, własne źródła dochodu. To cały zespół cenionych warto
ści oraz rygorystycznie przestrzeganych reguł i zwyczajów50. Przywiązanie do owych 
wartości charakteryzowało także rodzinę Ostrowskich, w świecie tym, kształtowa
nym w znacznej mierze przez ziemiańską kulturę, toczyły się sprawy rodzinne i do
mowe. Późniejsze wydarzenia historyczne zmiotły z powierzchni nie tylko ziemiań
stwo, ale też i ziemiańskie rezydencje — dwory i pałace. Prace historyczne są w jakiejś 
części próbą odtworzenia, opisania tamtego świata dworów, dobrych manier i tra
dycyjnych obyczajów, ale także społecznych kontrastów i uwarunkowań dawnej rze
czywistości. Dalsza część niniejszej książki jest właśnie tego rodzaju próbą opisu — 
przedstawienia ludzi, którzy mieszkali w maluszyńskim dworze, ich codziennych 
trosk i radości.

I. 2. Aleksander Ostrowski — ziemianin, obywatel i polityk

Zasługi, jakie położył Aleksander Ostrowski w rozwój maluszyńskiego majątku, spra
wiają, że postaci tej winni jesteśmy pilniejszą uwagę. Intencja przybliżenia osoby hrabie
go Aleksandra staje się tym wyraźniejsza, im bardziej zważymy również na fakt, że była 
to postać nietuzinkowa, wyróżniająca się na tle epoki, kontrowersyjna, ale też trwale 
wpisana w dzieje naszego kraju51.

Aleksander hrabia Ostrowski herbu Korab urodził się 12 września 1810 roku 
w Warszawie52. Atmosfera domu rodzinnego, wychowawcza troska rodziców, patrio
tyczne tradycje, w tym przykład ojca — dbającego o prawidłowe funkcjonowanie

5u A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998, s. 44.
51 К  Stadnicka, Społeczno-gospodarcza działalność Aleksandra Ostrowskiego w latach 1832-1890, w: Sika 
Rerum Antiquarum. Księga Pamiątkowa dedykowanaprof. zp'• dr. hak Bartłomiejowi Szyndlerom, red. R. Szwed, 
Częstochowa 2009, s. 255—274; J. Kita, Archiwa podworskie jako źródło do badań biograficznych ziemiań
stwa polskiego w XIX i XX w., w: Studia у histońi społeczno—gospodarczej XIX i XX wieku, t. 2, red. W Puś, 
Łódź 2004, s. 19.

W ielka encyklopediapowszechna ilustrowana [tzw. Encyklopedia Sikorskiego] podaje na s. 840, że Alek
sander Ostrowski urodził się w Maluszynie (WEPI, seria 2, t. 6, z. 48a); tymczasem Polski słownik bio
graficzny (PSB, t. 24, Wrocław 1979, s. 538) jako miejsce urodzenia hrabiego wskazuje Warszawę, tak 
również stwierdza Helena Ostrowska: Dzieje Malusgyna i jego  dziedziców z opowiadania i zpnm ięd zebrane 
przez hrabinę Helenę (zMorstinów) Ostrowską, z rękopisu wydal, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej
J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 54.
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7. Aleksander hrabia Ostrowski

maluszyńskiego gospodarstwa i równocześnie zaangażowanego w sprawy społeczne 
i życie polityczne kraju — niewątpliwie ukształtowały osobowość młodego dziedzi
ca. Matka — Józefa z Potockich — szczególną wagę przywiązywała do edukacji syna, 
o czym świadczy korespondencja rodziny Ostrowskich. W wieku 11 lat młody Alek
sander został oddany na naukę do szkół publicznych. Od września 1821 roku do końca 
roku szkolnego 1823/1824 uczęszczał do Liceum Warszawskiego53, a następnie do Ko
legium księży Pijarów na Żoliborzu, w którym to pozostał aż do 1827 roku54 55 56.

Aleksander Ostrowski, jak wynika z materiałów i dokumentów rodzinnych, miał do
skonałe wyniki w nauce. Jeszcze w liceum jego wychowawca — Samuel Bogumił Linde, 
twórca zasłużony dla polskiej kultury i wybitny pedagog — zaznaczył, iż młody Aleksan
der we wszystkich tych klasach pubäc^ne odbierał pochwały. Sprawował są w%orowoss. Za pilną na
ukę i zdyscyplinowanie otrzymywał oceny celujące, a następnie w latach 1825 i 1827 wy
różniany był zaszczytnym tytułem ksąda młodzieży*6. Był to najwyższy stopień, którym 
nagradzano najlepszych uczniów Kolegium. Niższe stopnie od Aleksandra otrzymali jego 
koledzy ze szkolnej ławy: Antoni Lesznowski, Henryk Potocki (cioteczny brat Aleksan
dra), Leopold Poletyłło i Bernard Halpert. Szkolne sukcesy młodego Aleksandra doku
mentują świadectwa i listy pochwalne, skwapliwie gromadzone i przechowywane przez ro
dziców w domowym archiwum. Jeden z owych dokumentów przedstawia poniższa tabela.

53 APŁ, АРЮМ, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące jego nauki, 
sygn. 11/70.
54 WEPI, s. 840.
55 APŁ, АРЮМ, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące jego nauki, 
sygn. 11/70.
56 Ibidem.
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Tabela 1. Oceny i opinia o Aleksandrze Ostrowskim, uczniu klasy 5 (I półrocze roku szkolnego 1824/1825)

Imię 
i nazwi

sko

Tempera
ment

Władze umysło
we i zdolności

Pilność w lekcjach, kompo
zycjach i czytaniu dobrych 

książek
Obyczaje Postępek w każdej z osobna 

nauce Uwagi szczególne

Umiarkowany

Pojęcie takowe
— pamięć trwała
— uwaga baczna
— zdolności zna

komite

Pilny w gotowaniu się 
na lekcje, ma upodobanie 

w czytaniu użytecznych książek
Chwalebne

W języku polskim i literaturze 
bardzo znaczny 

Jakubowski
—

Ditto Ditto
W gotowaniu się na lekcje 

niezmordowany, w dodawaniu 
kompozycji regularny

Niewinne

W tłumaczeniu autorów 
łacińskich proza celujący — 

w kompozycjach mocny 
Jeżowski

W dobrem sprawo
waniu się za wzór dla 
innych służyć może

0СЛR
Ditto Ditto Wzorowa Przykładne Celujący w geometrii i algebrze 

Wręczycki —

%СЛ
к

iСЛ
&-П)
hi

Ditto Ditto Ditto Ditto Znaczny przykład rehgii 
i moralny —

Ditto

Pojęcie takowe
— pamięć trwała
— uwaga zawsze 

przedmiotem lekcji
zajęta

Godna ze wszystkich miar 
pochwały

Jakie zdobią 
młodzieńców

Wielki w historii i botanice 
Strzałecki —

Ditto Ditto Ditto Ditto Celujący w fizyce i botanice 
Kurowski —

Ditto Wyborne Ditto Wzorowe Celujący w poezji łacińskiej 
i języku greckim —

Ditto Ditto Dobra Ditto Dobry w języku francuskim 
Coehet —

Ditto Dobre Dobra Dobre Znaczny w języku niemieckim —

Źródło-. APL, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące jego nauki, sygn. 11/70.
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Sukcesy edukacyjne młodego Ostrowskiego nie ograniczały się jedynie do pochwał 
i wyróżnień od szkolnych pedagogów. W jednym z wydań „Kuriera Warszawskiego” 
z 1827 roku zamieszczono notatkę—sprawozdanie poświęconą popisowi uczniów kon
wiktu żoliborskiego. Stosowny fragment owego zapisu stwierdzał:

JW Minister Oświecenia oświadczywszy JJPP Konwiktorom swoje ukontentowanie, ogłosił 
imiona zasługujących na pochwałę i nagrody, które mieli szczęście odebrać z rąk JW  Naczel
nika Rządu Krajowego. Nagrody większe w książkach, jako przez wszystkie 4—ry kwartały 
urzędnicy młodzieży Konwiktu, otrzymali: Ostrowski Alexander, Frankowski Julian, Frankow
ski Konstanty. Nagrodę drugą w książkach jako urzędnicy przez 3 ostatnie kwartały otrzy
mali: Walewski Konrad, Potkański Ludwik, Benoe August, Truszczyński Prosper, Pawłow
ski Artur. Nagrodę mniejszą w laurach otrzymali: Czosnowski Wincenty, Poletyłło Leopold, 
Potocki Henryk, Lesznowski Antoni, Krasowski Zenon, Mściwoiewski Roman, Sołtyk Stani
sław, Oskierka łan, Dzwonkowski Adam, Wielopolski Bolesław, Halpert Bernard, Lemański 
Ludwik, Kosowski Maciej, Potocki Maurycy, Rzewuski Witold, Grabowski Adolf, Garczyński 
Antoni, Łęski Ludwik, Siemieński Leon, Surowiecłd Przemysław, Mikulski Franciszek, Gordon 
Karol, Szulbowski Stefan, Lubieniecki Hipolit, Mioduski Stanisław, Swidziński Napoleon57.

Na przytoczenie zasługuje także opinia pijara opiekującego się młodym Ostrow
skim, niejakiego A.W Jakubowskiego:

Nie mogąc skłonić Pana Alexandra do przesiania JW Panu zaszczytnych Dyplomatów, 
które na pierwszą godność pomiędzy wspóluczniami otrzymał, odważyłem się korzystać 
z jego nieprzytomności, załączyć je do tego listu, w zaufaniu, że lubo ten mój postępek za
smuci nieco obrażoną skromność Pana Alexandra, radością jednak napełni jego Najsza
nowniejszych Rodziców serce i da Im zupełną pewność o moralnym postępowaniu i wzo
rowej pilności godnego Ich syna58.

Z zachowanych rodzinnych dokumentów oraz zeszytów szkolnych wynika, iż 
Aleksander nie lubił i nie interesował się poezją, literaturą oraz sztuką. Szczególnie wy
śmiewał literaturę lekką zwłaszcza tak chętnie przyjmowane w owym czasie romanse. 
Czytanie ich nazywał: la plus dangereuse des mlupte (co najwyżej niebezpieczną rozkoszą). 
Z wielką pasją interesował się natomiast naukami ścisłymi i przyrodniczymi, które to 
do końca swojego życia rozwijał i szczerze lubił. Astronomia, matematyka i fizyka były 
jego ulubionymi przedmiotami59.

Pomimo iż rodzice nie szczędzili na wydatkach związanych z pobytem Aleksandra 
w stolicy, był on już od najmłodszych lat bardzo oszczędny. Dowodem na to jest kore
spondencja, którąprowadzil z matką zdając dokładne relacje ze swoich wydatków. Przy
kładowo — całoroczny rachunek na potrzeby Aleksandra za rok szkolny 1824/1825 
wynosił 3648 zł i 12 gr, wliczając w to koszty utrzymania młodego Ostrowskiego 
oraz pensje i honoraria dla nauczycieli60 (pijar A.W Jakubowski otrzymywał 180 zł)61.

57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 L. Górski, Aleksander Ostrowski, „Słowo” 1896, nr 192, s. 7.
L,u APL, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące jego nauki, 
sygn. 11/70.
01 Ibidem.
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W następnym roku natomiast wydatki Wojciecha Ostrowskiego, związane z okazjonal
nymi pobytami w Warszawie, osiągnęły wartość 4068 zł i 24 gr62, gdy tymczasem Alek
sander przez cały rok pobytu w Warszawie w 1825/1826 roku wydał na osobiste po
trzeby 1195 zł i 25 gr. Wyliczenie to obrazuje poniższa tabela:

Tabela 2. Spis wydatków Aleksandra Ostrowskiego za 1825/1826 rok
Miesiące Złotych Groszy

1825 Październik 100 22
— Listopad 76 9
— Grudzień 197 10

1826 Styczeń 119 11
— Luty 71 24
— Marzec 107 15
— Kwiecień 35 6
— Maj 146 29
— Czerwiec 126 9
— Lipiec 158 15
— — 1140 —

—

—
Do tego dodać należy opuszczoną należytość Metrowi 

Muzyki za miesiąc lipiec 48 —

— Rok czyni 1188 —

— Do tego jeszcze za kalafonię i strony 7 25
— 1195 25

Źródło: APŁ, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyc2ące jego nauki, 
sygn. 11/70.

W 1827 roku wstąpił Aleksander Ostrowski na Uniwersytet Warszawski, gdzie roz
począł studia na wydziale prawa63. Po dwóch latach edukacji wraz z Henrykiem Po
tockim wyjechał na studia do Monachium, gdzie wstąpił na Uniwersytet króla Ludwi
ka Maksymiliana, który ukończył w 1830 roku64. Wśród papierów dotyczących nauki 
młodego dziedzica można odnaleźć zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach z pra- 
woznawstwa65, historii prawa66, rolnictwa67, ze znajomości prawa kościelnego68, prawa 
międzynarodowego69, technologii chemicznych70 oraz prawa cywilnego71.

02 Ibidem.
03 Ibidem; Notatki Aleksandra Ostrowskiego z okresu studiów z zakresu prawa i historii, sygn. 11/71.
04 Jak zauważa W  Molik, niemieckie uczelnie były częstym celem edukacyjnych aspiracji polskiej 
młodzieży ziemiańskiej; zob. Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871—1914, Poznań 1989.

APŁ, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące jego nauki,
sygn. 11/70. 
óó Ibidem.
07 Ibidem.
08 Ibidem.
09 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
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W tym samym czasie odbył kilka podróży do Szwajcarii i Rzymu, skąd wyruszał na 
wycieczki po Włoszech72. Wspominając czasy swojej młodości, podkreślał wielokrot
nie, że zdobyta wiedza i doświadczenie oraz poznani ludzie ukształtowali jego poczucie 
obowiązku wobec ojczyzny. W czasie swoich podróży spotkał i poznał osobiście Ada
ma Mickiewicza73.

W 1830 roku wraz z Henrykiem Potockim wrócił do kraju i wstąpił do wojska. Na 
początku służby wojskowej był prostym żołnierzem w szwadronie jazdy poznańskiej, 
służył pod Kazimierzem Potulickim, a potem w 5. Pułku Ułanów imienia Zamoyskich, 
pod Ignacym Kruszewskim, w stopniu oficera74. Z całym korpusem — pod wodzą ge
nerała Girolama Ramorino — po przekroczeniu granicy złożył broń pod Zawichostem. 
Osadzony w fortecy w Ołomuńcu, Aleksander Ostrowski pozostał tam wraz ze swoimi 
towarzyszami do czasu ogłoszenia amnestii przez cesarza Mikołaja. Ludwik Górski tak 
opisywał tamte wydarzenia:

Dwudziestoletni młodzieniec od razu i bez wahania korzystać z niej postanowił. Nie znęciła 
go zwodnicza myśl emigracji, której już wtenczas i w ciągu całego życia nie hołdował. Pra- 
gtął on w kraju pracować dla kraju, jakiekolwiek byłyby tej pracy warunki75.

W ten sposób zakończył się jeden z etapów życia młodego dziedzica. Należy jed
nak podkreślić znaczenie owych doświadczeń. Wykształcenie Aleksandra było z całą 
pewnością swoistym kapitałem współdecydującym o jego miejscu w społeczeństwie, 
czynnikiem kształtującym jego poglądy i stymulującym rodzaj społecznej aktywności. 
Obserwacje poczynione w krajach zachodnioeuropejskich, w tym także dotyczące tam
tejszego rolnictwa i przemian ekonomicznych, niewątpliwie umacniały myśl o potrze
bie modernizacji polskiej gospodarki i wskazywały kierunki rozwoju produkcji rolnej 
i funkcjonowania folwarków. Z kolei doświadczenia wojenne i klęska powstania kształ
towały sposób myślenia o polityce i wyznaczały sfery działania, w  których działalność 
polityczna ściśle łączyła się z zaangażowaniem społecznym i intencją umacniania kra
jowego gospodarstwa, kształtowania warunków sprzyjających jego ekonomicznemu 
rozwojowi. W tym kontekście rozumieć należy dalszą szeroko zakrojoną działalność 
polityczną tego ziemianina oraz liczne zainteresowania. Wiedza wyniesiona za szkół, 
poparta następnie zdobytym doświadczeniem w prowadzeniu maluszyńskiego gospo
darstwa — najpierw u boku ojca, a później już samodzielnie — stanowiła jeden z jego 
głównych atutów, była bowiem świadectwem jego kompetencji. Znajomość prawa i za
gadnień prawno—państwowych pozwalała mu swobodnie poruszać się w sferze społecz
no-politycznej, pełnić funkcje radcowskie, zasiadać w zarządach szeregu organizacji, 
pełnić również funkcje państwowe, natomiast wiedza ogólna i zawodowa — znajomość 
teorii gospodarstwa wiejskiego, zagadnień rolniczych i ekonomicznych, ugruntowana 
praktyką prowadzenia gospodarstwa i potwierdzona wysokim poziomem maluszyńskie
go folwarku — sprawiała, że Aleksander Ostrowski, ciesząc się znacznym autorytetem,

72 L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 6.
73 WEPI, s. 840.
74 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/72.
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był chętnie zapraszany do prac w różnych stowarzyszeniach, których celem było inspi
rowanie oraz kształtowanie pozytywnych przemian społecznych i gospodarczych.

Rozwój ekonomiczny, dynamika zmian oraz znaczący postęp w kulturze rolnej — 
obserwowane w krajach Europy Zachodniej — wzmacniały przeświadczenie o koniecz
ności modernizacji również polskiego rolnictwa, co w okolicznościach utraty niepod
ległości bytu państwowego nabierało dodatkowego znaczenia, warunkowało bowiem 
zachowanie niezależności ekonomicznej i — pośrednio — żywotność polskiej kultury 
oraz tożsamości narodowej. Uwzględniając polską specyfikę, sytuacja ta nakazywała 
podjęcie wysiłków nie tylko na płaszczyźnie agrotechnicznej, ale także w sferze sto
sunków społecznych, będących dziedzictwem epok wcześniejszych i efektem domina
cji w strukturze społecznej jednego stanu — warstwy szlacheckiej, w tym także arysto
kracji.

Narastająca świadomość nieuchronności przemian społeczno-gospodarczych, czy 
też raczej świadomość ewentualnych konsekwencji zaniechania działań służących sze
roko pojmowanej modernizacji wsi polskiej i stosunków społecznych — sprzyjała ini
cjatywom, mającym na celu rozpropagowanie nowych idei i krystalizację czynników wa
runkujących korzystne zmiany strukturalne i ekonomiczno—gospodarcze. Ziemiańskie 
elity dostrzegły w tym względzie potrzebę stworzenia ośrodka, który propagując ideę 
postępu, równocześnie byłby siłą konsolidującą środowiska ziemiańsko—narodowe. Do 
tego celu doskonale nadawały się czasopisma jako coraz popularniejszy środek komuni
kacji i zarazem medium kształtujące opinię społeczną— stąd myśl o założeniu wydaw
nictwa i redakcji przygotowującej ukazanie się periodyku o tematyce rolniczej.

W kwietniu 1842 roku w mieszkaniu Adama Goltza przy ulicy Mazowieckiej 
w Warszawie kilku właścicieli ziemskich postanowiło przystąpić do spółki wydawniczej 
pod nazwą „Roczniki Gospodarstwa Krajowego”, planując wydawanie pisma pod ta
kim właśnie tytułem. Główną rolę odegrali: Tomasz Potocki, Ludwik Górski i Stanislaw 
Aleksandrowicz. Byli to ludzie zamożni i wykształceni. Redaktorem wybrano Kajetana 
Garbińskiego, rządcę dóbr Zamoyskich w Jadowie. W tym gronie nie mogło zabraknąć 
Aleksandra Ostrowskiego.

Na wystosowane przez redakcję pismo zapraszające do udziału w pracach nowe
go periodyku dziedzic Maluszyna odpowiedział skwapliwie i z chęcią przystąpił do rady 
redakcyjnej. Na łamach tego czasopisma rozważano nie tylko zagadnienia techniczne, 
agronomiczne, lecz i przyszłość polskiego rolnictwa, gospodarki ziemiańskiej czy ustro
ju rolnego. Warto podkreślić, że hrabia Aleksander Ostrowski brał udział w  pracach re
dakcyjnych i jednocześnie znalazł się wśród autorów publikujących w „Rocznikach” 
swoje teksty.

Tematykę artykułów Aleksandra Ostrowskiego wyznaczały obszary jego zainte
resowania skupione wokół zagadnień agronomicznych — sposobów zwiększenia wy
dajności produkcji rolnej, metod modernizacji i wzrostu dochodowości gospodarstw, 
w tym także kwestii przetwórstwa rolno-spożywczego. W publikacjach tych autor dzie
lił się swą wiedzą fachową i teoretyczną, wspierając się często wynikami eksperymen
tów prowadzonych w maluszyńskim gospodarstwie i prezentując konkretne wyliczenia
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porównawcze. Warto podkreślić, że Ostrowski we wszystkich tych tekstach wykazywał 
doskonałą orientację w poruszanej problematyce, wskazując zaś na efekty własnych 
prac i uzyskiwane wyniki, potwierdzał słuszność swych tez — sprawdzonych w prakty
ce i przez nią uzasadnianych.

Aleksander Ostrowski swe artykuły przedstawiał na łamach „Roczników” stosun
kowo rzadko, nie należał zatem do grona autorów czy publicystów tworzących podsta
wę tekstową czasopisma. Niemniej jednak owe wystąpienia poruszały zazwyczaj kwe
stie istotne dla prowadzenia gospodarstwa, stąd też — pomimo iż nieliczne, ukazujące 
się nieregularnie i nierzadko w znacznych odstępach czasowych — miały swą rangę 
i z pewnością były uważnie studiowane przez zainteresowanych czytelników.

Wśród tematów poruszanych przez Aleksandra Ostrowskiego znalazła się mię
dzy innymi problematyka uprawy i przetwórstwa buraka cukrowego. Zagadnieniom cu
krownictwa autor poświęcił dwa artykuły. Pierwszy z nich nosił tytuł: Doniesienie o nowym 
gatunku buraków cukrowych16. Na podstawie informacji z „Gazety Augsburskiej” Ostrow
ski opisywał korzyści płynące z uprawy nowego gatunku buraka cukrowego. Roślina ta, 
niewymagająca specjalnych warunków glebowych, dawała znaczne plony. Dosyć pro
sta w uprawie i zbiorze była uznana przez Ostrowskiego za prawdziwy dar niebios dla rol
nictwa i fabryk cukru krajowego11. Drugi artykuł — 0  upranie buraków78 — stanowił zarys 
metod uprawy i przetwórstwa buraka cukrowego na skalę przemysłową. Zdaniem auto
ra w technologii produkcji buraka cukrowego, jednym z nieodzownych elementów jest 
prawidłowa uprawa roli. Podstawowy jej cel to kształtowanie optymalnych warunków 
dla wschodów, kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny. Sposób uprawy, kolejność i licz
ba zabiegów zależą od rodzaju i stanu roli, wymagań buraka, stopnia zachwaszczenia, 
lokalnego agroklimatu, ukształtowania terenu i sposobu gospodarowania. Wiele miej
sca poświęcił Ostrowski zagadnieniom odmian tej rośliny, nawozów oraz nowych tech
nik uprawy.

Następnym tematem, którym interesował się Ostrowski, była melioracja obszarów 
pastwiskowych. W tekstach zamieszczonych w „Rocznikach” można odnaleźć artykuł 
Uwagi ogólne o środkach polepszania łąk19. W tej publikacji autor — rozważając metody po
większania zbiorów wartościowej paszy dla zwierząt gospodarskich i hodowlanych — 
wskazywał na zalety oraz uwarunkowania nowoczesnych metod pielęgnacji i utrzymania 
pastwisk, a więc sposobów melioracji polegających na stosowaniu zalewu sztucznego 
lub też naturalnego, odpowiednim racjonalnym nawadnianiu i nawożeniu. Aleksander 
Ostrowski — jako doskonały teoretyk znający realia europejskie i zachodzące tam ulep
szenia — proponował zastosowanie rozwiązań niemieckich. Tematyką tzw. skraplania 
ląk autor z Maluszyna zajął się po raz kolejny, tłumacząc z języka niemieckiego pracę * 78

16 A. Ostrowski, Doniesienie o nonym gatunku buraków cttkronych, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 
[dalej: RGK] 1844, t. 4, s. 407^110.

Ibidem, s. 409.
78 Idem, O upranie buraków, RGK 1855, t. 27, s. 193—224.

Idem, Uwagi ogólne o środkach polepszania łąk, RGK 1844, t. 4, s. 366—369.79
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Fryderyka Vorländera. Przekład ten ukazał się na łamach „Roczników” jako artykuł pt. 
Sytucytie łąki w Siegen, praktyczny nykład zakładania i  pielęgnowania łąki0.

W kontekście rozważań na temat ekonomiki ziemiańskiego gospodarstwa Alek
sander Ostrowski zwracał uwagę na opłacalność uprawy ziemniaków oraz gorzelnictwa 
związanego z tą uprawą. Interesujący artykuł zatytułowany Niekorzyści z projektowanego 
Zakagit pałenia wódki z kartofli'' poruszał kwestie ekonomiczne, jak też odnosił się do 
skutków moralnych. Streścić można go w następujących słowach: uprawa kartofli i wy
korzystywanie tej rośliny jako pożywienia dla zwierząt gospodarskich przyczynia się do 
rozwoju hodowli zwierzęcej. Skutkiem ubocznym wzrostu pogłowia jest pomnożenie 
i podniesienie jakości naturalnego nawozu, co zwiększa z kolei wysokość plonów in
nych upraw, same zaś ziemniaki można ponadto wykorzystać jako surowiec do produk
cji wódki. Podsumowując tę część artykułu, autor stwierdzał: Regestra z ciągu ostatnich lat 
trzydziestu dowodną, Że produkcja rolna w gospodarstwach, gdzie kartofle i  gorzęlnictwo zaprowadzo
ne zostały, ciągle wyrastała, chociaZpod innymi względami rolnictwo żądnym ulepszeniom nie ulega- 
łrP2. Odnosząc się do projektów regulacji prawnych, przewidujących wprowadzenie za
kazu produkcji okowity wykorzystującej ziemniaczany surowiec, Ostrowski podkreślał, 
że zakaz mógłby przynieść w rezultacie spadek produkcji, co oczywiście odbiłoby się na 
ekonomice kraju, a przede wszystkim sprzyjałoby powstawaniu gorzelni fabrycznych, 
z którymi mniejsze jednostki nie mogłyby konkurować. Poza tym — jak argumentował 
dziedzic maluszyński — umiarkowane spożywanie wódki j e s t  dla ludu prostego dobroczyn
ny nP. Dlatego też podwyższenie ceny okowity (co z całą pewnością nastąpiłoby w wy
niku realizacji wspomnianych zmian w produkcji) nie wpłynie — zdaniem autora — na 
zmniejszenie spożycia alkoholu, ale tylko odejmie m ojność codziennego, dla zdrowia potrzebne
go, u jycia tego trunkiP. Dzisiaj podobne słowa z pewnością wzbudzałyby protesty, należy 
jednak odczytywać je w kontekście dawnych realiów obyczajowych, mentalności i prze
świadczeń dotyczących korzyści zdrowotnych, wynikających ze stosowania niewielkich 
dawek alkoholu.

Bardzo ważnym opracowaniem była seria dwu artykułów pod zbliżonym tytu
łem: 0  głównych warunkach dobrego gospodarowanie?5 oraz 0  głównych warunkach dobrego go 
spodarstwa. 0  rójtiych rodzajach gospodarstwa rolnego8<i. W tej dwuczęściowej niejako pu
blikacji autor prezentował swą wizję rolnictwa, wskazując na bliski związek pracy na 
roli z przyrodą i jej prawami, poddanymi Bożym zamysłom, oraz wynikające z owych 
relacji obowiązki moralne gospodarza i obywatela. Analizując uwarunkowania dobrego 
gospodarstwa, podkreślał znaczenie rachunku ekonomicznego, umiejętność wykorzy- 82 83 84 85

su Idem, Sytucyne łąki w Siegen, praktyczny nykład zakładania i  pielęgnowania łąk,p. F. Vorländera (tłuma
czenie), RGK 1844, t. 4, s. 370.
S1 Idem, Niekorgysä zprojektowanego zakaytipalenia wódki z  kartofli, RGK 1843, t. 3, s. 181—203.
82 Ibidem, 183.
83 Ibidem, s. 199.
84 Ibidem, s. 200.
85 Idem, O głównych warunkach dobrego gospodarowania, RGK 1848, t. 13, s. 301 i nn.
80 Idem, O głównych warunkach dobrego gospodarstwa. O różnych rodzajach gospodarstwa rolnego, RGK 1848, 
t. 14, s. 193 i nn.
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stania wszystkich możliwości tworzonych przez środowisko przyrodnicze, gospodarcze 
realia oraz czynniki strukturalne i techniczne wpisane w funkcjonowanie gospodarstwa 
wiejskiego. Wskazywał przy tym na znaczenie fachowej wiedzy, czyli znajomości teo
rii i praktycznych umiejętności, a także elementy, takie jak: gospodarność, pracowitość 
i oszczędność. Postawy te postrzegał przez pryzmat ekonomiki gospodarczej, podkre
ślając rolę zarówno akumulacji kapitału, jak i racjonalnego wykorzystania posiadanych 
środków finansowych oraz inwentarza — z uwzględnieniem jego amortyzacji. W dru
gim z artykułów Ostrowski analizował różne systemy plodozmianu, wskazując na ko
nieczność uwzględnienia lokalnych warunków środowiskowych, implikujących skutecz
ność owej metody uprawy roli.

Wprowadzenie plodozmianu — wzorem krajów zachodnioeuropejskich — i za
stąpienie tym systemem dominującej w polskim rolnictwie trójpolówki dawało szansę 
znacznego zwiększenia efektywności gospodarki rolnej, stąd też problematyka porusza
na przez Aleksandra Ostrowskiego była zagadnieniem niezwykle ważnym i aktualnym. 
W tym kontekście szczególnie cenne były uwagi autora wskazujące, iż bezrefleksyjne 
i nieumiejętne wprowadzenie plodozmianu, nieliczące się z warunkami miejscowego 
środowiska, może przynieść więcej szkód niż pożytku — przyczyniając się jedynie do 
wzrostu kosztów gospodarowania, bez odpowiedniej rekompensaty w postaci zwięk
szenia plonów. Tak więc autor artykułu, propagując nową metodę gospodarki rolnej, 
rozwiewał równocześnie narastające wokół tego zagadnienia mity i nieporozumienia. 
Przykłady konkretnych rozwiązań, wsparte odpowiednimi wyliczeniami opartymi na 
wiedzy i praktycznych doświadczeniach, dawały solidną porcję wiadomości na temat 
nowej metody, pozwalały na orientację w ogólnych zasadach oraz ewentualne uniknię
cie podstawowych błędów.

Obie wspomniane publikacje ujawniały naukowe ambicje ich autora. Aleksander 
Ostrowski bowiem umiejętnie połączył refleksję o charakterze teoretycznym z głębo
kim znawstwem problematyki i uwagami odnoszącymi się zarówno do kwestii eko
nomicznych, będących podstawą prawidłowego zarządzania gospodarstwem folwarcz
nym, jak i kwestii szczegółowych — związanych z metodami wzrostu efektywności 
produkcji rolnej. Dzięki temu oba artykuły można postrzegać jako cenny wkład w roz
wój myśli teoretycznej obejmującej zagadnienia gospodarstwa wiejskiego.

Wszystkie omówione powyżej artykuły przedstawiały poglądy maluszyńskiego 
dziedzica na miejsce rolnictwa w strukturze gospodarki, jego stanowisko w wybranych 
kwestiach istotnych dla ekonomiki gospodarstwa wiejskiego, prezentowały też hrabie
go Aleksandra jako człowieka wyznającego konsekwentny system wartości, dla którego 
prowadzenie gospodarstwa nie jest jedynie aktywnością o charakterze zarobkowym, 
ale rodzajem pasji połączonej z misją o wymiarze społecznym. Jest też szeregiem czyn
ności wpisujących się w rytm przyrody i prawa natury wyznaczane planem boskiego 
stworzenia. Dobre gospodarowanie jawi się zatem — w ujęciu Aleksandra Ostrow
skiego — jako pewien dar nacechowany posłannictwem, dający społeczne przywi
leje, ale też nakładający obowiązki i wysokie wymagania moralne. Gospodarz — 
właściciel swego gospodarstwa i zarządca — nie może zatem pracować wyłącznie dla 
zysku, nie może być tylko, czy też wyłącznie, kapitalistycznym przedsiębiorcą. Rzecz
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jasna — odpowiednia dochodowość jest 
warunkiem absolutnie niezbędnym dla 
utrzymania gospodarstwa i jego prawidło
wego rozwoju. Równocześnie jednak zie
mianin musi być gospodarzem świadomym 
swych powinności — wysokiej klasy spe
cjalistą i dobrym zarządcą, a ponadto oby
watelem odpowiedzialnym za los lokalnej 
wiejskiej społeczności, ale też społeczeń
stwa i szerzej — polskiego narodu. Ziemia
nin winien być zatem nie tylko dobrym go
spodarzem, ale też działaczem społecznym 
wypełniającym swoją misję: tworzenia no
woczesnego gospodarstwa rolnego, w  ra
cjonalny sposób powiększającego plony 
— dary Boże, a ponadto obywatelem słu
żącym wiejskiej społeczności, społeczeń
stwu i ojczyźnie.

Poglądy Aleksandra Ostrowskiego wpisywały się w koncepcje głoszone przez re
dakcję „Roczników” i środowisko ziemiańskie skupione wokół Andrzeja Zamoyskiego.

Program służby krajowi poprzez modernizację i wzrost ekonomicznych możliwo
ści poszczególnych folwarków oraz gospodarki jako całości, w połączeniu z wizją har
monijnego układu społecznych struktur, był stymulatorem dalszych działań, mających 
na celu integrację sil postępowych w środowisku ziemiańskim i inicjowanie procesów 
modernizacyjnych kraju. Właśnie z redakcji „Roczników Gospodarstwa Krajowego” 
wyszła myśl założenia organizacji skupiającej ziemian Królestwa Polskiego, a mianowi
cie stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwa Rolniczego87. Pismo w tej sprawie przesła
no m.in. na ręce Aleksandra Ostrowskiego, zapraszając go do wzięcia udziału w pracach 
inicjatywnych:

Z radością pospieszam donieść JW  Panu, iż Najjaśniejszy Pan pod dniem 12/24 Listopada 
1857 r. raczył zatwierdzić przedstawiony przez Redakcję Roczników Gospodarstwa Krajo
wego projekt zawiązania Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim. Załączając przy 
niniejszym egzemplarz Najwyższego Ukazu oraz Najwyżej zatwierdzonej ustawy rzeczone
go Towarzystwa, Redakcja ma honor zawiadomić, iż uroczysty akt otwarcia i zawiązania od
będzie się pod przewodnictwem JW Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych dnia 4/16 Stycznia 1858 r., w południe, w sali 
popisowej b. Kazimierowskiego gmachu, zaś w przeddzień aktu, to jest 15 stycznia w piątek 
o 7 wieczorem, w mieszkaniu podpisanego będzie mieć niniejsze przedwstępne zebranie, 
w celu powiadomienia wszystkich Członków o bliższych szczegółach samego aktu otwarcia

87 Zob. szerzej: W Grabski, Historia Towarzystwa Rolniczego 1858—1861, t. 1 i 2, Warszawa 1904.
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 



Aleksander Ostrowski —  ziemianin, obywatel i polityk 37

Towarzystwa. Redakcja zamierzywszy, jak wypada, na owym uroczystym Akcie w całym wy
stąpić komplecie, ma honor prosić, abyś JW Pan koniecznie na nim znajdować się raczył88.

W Akcie zawiązania Towarzystwa z 1858 roku podaje się, iż przedstawiciele „Rocz
ników” zaprosili do siebie 20 dobrze prosperujących gospodarzy, których majątki ziem
skie stawiane były za wzór. Zebrali się oni 4 (16) stycznia 1858 roku89 i wybrali na 
prezesa komitetu Andrzeja Zamoyskiego, na wiceprezesa Aleksandra Ostrowskiego 
i 16 obywateli wchodzących w skład tegoż komitetu90. Kandydatury prezesa i wicepre
zesa zostały przyjęte przez księcia namiestnika, po czym w dalszej kolejności wybrano 
sekretarza Towarzystwa, Władysława Garbińskiego.

Statut stanowił, iż komitet stowarzyszenia powoływał tzw. czasowe delegacje, któ
rych celem było zajmowanie się biurem, kasą, biblioteką, także sprawowanie pieczy nad 
redakcją „Roczników” i wydziałem wydawniczym, pracownią chemiczną oraz opieka 
nad technikami pracującymi dla Towarzystwa. Do zadań statutowych Towarzystwa Rol
niczego zaliczono upowszechnianie postępu, który miał wpływ na rozwój rolnictwa 
i przemysłu w kraju, uświadomienie społeczeństwa poprzez popularyzowanie nauki, 
doświadczenia, próby upraw, wprowadzanie nowych narzędzi, polepszenie hodowli in
wentarza, rozbudowanie sieci szkól i szpitali czy też unormowanie stosunków między 
panem a społecznością wiejską.

Ważnymi wydarzeniami w rozwoju Towarzystwa były zjazdy ziemian z różnych 
okręgów, kilkakrotnie organizowane także w siedzibie Ostrowskich w Maluszynie. 
Oprócz członków Towarzystwa gościli we dworze również duchowni.

Na każde takie spotkanie przybywało około 100 osób, co było nie lada wyzwaniem 
organizacyjnym dla maluszyńskich gospodarzy. Zjazdy te miały za zadanie przedstawie
nie prac podejmowanych przez stowarzyszenie, propagowanie osiągnięć oraz porusza
nie ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa wiejskiego. Ziemia
nie wymieniali się między sobą poglądami i doświadczeniami, porównywali uzyskiwane 
efekty, dyskutowali na temat sposobów prowadzenia wzorowego gospodarstwa. Naj
częściej poruszaną sprawą była jednak kwestia uwłaszczenia chłopów. Szereg zjaz
dów poświęcono tej właśnie problematyce, dyskutując nad projektami oczynszowania 
włościan w Królestwie Polskim. Można sądzić, że zjazdy te miały na celu konsolidację 
grupy zaprzyjaźnionych ziemian i wspólne wypracowanie postanowień, które później 
przedstawiano na forum Towarzystwa oraz podczas konsultacji ze sferami rządowymi91.

Towarzystwo Rolnicze dzieliło się na sekcje, w których każdy miał wyznaczone swo
je zadanie. Z protokołów zebrań ogólnych, które odbyły się cztery razy w latach 1858— 
1861, można wnioskować, iż działało pięć sekcji: sekcja ogólna, sekcja rolna, sekcja 
chowu inwentarza, sekcja leśna oraz sekcja administracyjna92. Z relacji zamieszczanych

APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego, dotyczące jego pracy w Towarzystwie Rolniczym, 
jako wiceprezesa, sygn. 11/19.
89 Protokół aktu otwarcia Towarzystwa, RGK 1858, t. 32, s. 177—188.
90 Zawiązanie Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, RGK 1858, t. 32, s. 145—148.
91 L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 11.

Podział Ogólnego Zgromadzenia na Sekcje, RGK 1858, t. 32, s. 45.92
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w „Rocznikach Gospodarstwa Krajowego” wiemy, że Aleksander Ostrowski brał czyn
ny udział w pracach sekcji rolniczej, gdzie zabierał głos w dyskusjach na przykład na 
tematy:
1. Zaniedbany stan łąk w kraju naszym, z jakich przyczyn pochodzi — czy z braku uwa

gi na ten przedmiot, czy też z nieopłacenia się nakładów na ulepszanie łąk czynio
nych; a zarazem — co i gdzie przedsiębrano do poprawy łąk i z jakim skutkiem?93

2. Wyrachowanie wartości nawozu produkowanego w gospodarstwach, tudzież wy
rachowanie wartości paszy przez inwentarz konsumowanej — złożone w Sekcji 
Rolnej94.

3. Wydatki liczebne z doświadczeń czynionych nad skutecznościąmarglu w Maluszy- 
nie 1850 roku — złożone w tejże Sekcji95.

4. Wypadki liczebne z doświadczeń nad skutecznością nawozów przedsiębranych 
w Maluszynie 1850 roku, złożone w tejże Sekcji96.

5. Sprawozdanie z nagród za najlepsze gospodarstwa folwarczne, czytane na publicz
nym posiedzeniu97.

6. Czy korzystniej jest używać wołów, czy koni do uprawy?98
7. W jakich okolicznościach nawadnianie łąk proste, a jakich sztuczne na pierwszeń

stwo zasługuje?99
We wszystkich tych dyskusjach występował Aleksander Ostrowski jako znawca 

problematyki, kompetentny teoretyk rolnictwa i równocześnie praktyk dysponujący bo
gatym doświadczeniem w kwestiach będących przedmiotem rozważań. Analiza wypo
wiedzi maluszyńskiego dziedzica ujawnia jego bardzo dobrą orientację w zagranicznej 
literaturze przedmiotu. Częstokroć sięgał on do prac teoretyków niemieckich, francu
skich i angielskich, czerpiąc inspirację i pomysły konkretnych rozwiązań. Dodajmy, że 
obcojęzyczna literatura rolnicza upowszechniana była nie tylko na łamach „Roczni
ków”, ale wielokrotnie też podczas posiedzeń Towarzystwa Rolniczego. Tym sposobem 
próby, doświadczenia oraz wzory ulepszeń z krajów zachodnich przenoszone były na 
grunt polski.

Zaangażowanie Aleksandra Ostrowskiego w prace Towarzystwa Rolniczego oraz 
redakcji „Roczników” nie było czymś wyjątkowym. W tej grupie światłych ziemian mo
żemy dostrzec szereg innych postaci wyróżniających się aktywnością, talentami orga

A. Ostrowski, Zaniedbany stan łąk w kraju nasąym, jja k ich p r jy c jyn  pochodzą c jy  j  braku uwagi na ten 
przedmiot, c jy  t e j  j  nieopłacalna się nakładów na ulepszanie łąk czynionych; a ja ra  jem  co i g d jie  przedsiębrano do 
poprany łąk i jjak im  skutkiem?, RGK 1858, t. 32, s. 57.
94 Idem, Wyrachowanie wartości nawojit produkowanego gospodarstwach, tu d jie j ityrachowanie wartościpasjy p t j e j  
inwentarz konsumowanej złojonej w sek ji rolnej, RGK 1858, t. 32, s. 68.
95 Idem, Wydatki licjebne у  doświadczeń cjynionych nad skutecjnośdą marglu w Malus jynie 1850 roku jło jon e 
w tej j e  Sekji, RGK 1858, t. 32, s. 69.
96 Ibidem.

Idem, Sprawozdanie у  nagród ja  najlepszy gospodarstwafolwarcjne, czytane napublicznymposiedzeniu, RGK
1859, t. 38, s. 264.
98 Idem, C jy k orystn iejjest u jywać wołów lid) koni do uprany?, RGK 1860, t. 38, s. 42.

Idem, Wjakich okołicjnościach nawadnianie łąk proste, ajakich sjtu cjn e na pierwszeństwo zasługi je? , RGK
1860, t. 39, s. 42.
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nizacyjnymi, głęboką wiedzą i publicystycznymi zdolnościami. Do osób takich należeli 
niewątpliwie Andrzej Zamoyski, Władysław Grabiński czy Ludwik Górski. Ten ostatni 
przyjaźnił się z Aleksandrem Ostrowskim; łączyły ich nie tylko zbieżne często poglą
dy, ale i zainteresowania, głównie — teorią rolnictwa. Wśród publikacji zamieszczonych 
w „Rocznikach” możemy wyróżnić liczną grupę artykułów autorstwa Ludwika Górskie
go, a zwłaszcza: Rsgut oka na stan teragtńejspy i  prsgyssjy gorgelni w Polsce pod  wsygkdem ich upły
wu na rolnictwo100, Niektóre gnakomitsge wypadki w gagranicgtiych krajach -~apomocą śpiewania łąk 
otrgymane101, Słów kilka o wy borge trykónd02, Doświadczenia uprany kartofli g  nasienia100 *, 0  go- 
spodarstwach wgorowych gagranicą i o tern, cgemu by u nas gopodarstwa podobne być powinny101 i in.

Do zadań Aleksandra Ostrowskiego podczas odbywających się sesji należało m.in. 
przewodniczenie obradom sekcji rolnej, w tym otwieranie i zamykanie obrad, jak rów
nież zagajanie dyskusji między uczestnikami. Dla porównania, Henryk Potocki należący 
do tej samej sekcji, dziedzic wsi Chrząstów i sąsiad właścicieli Maluszyna, zabierał glos 
w dyskusji na następujące tematy:
1. W jaki sposób używanym bywa u nas torf w gospodarstwie wiejskim?105
2. Czy fabryka cukrów z buraków ma w naszym kraju warunki do dalszego rozwinię

cia się?106
3. Czy przeważający kierunek gospodarstwa naszego ku produkcji ziarna daje się 

usprawiedliwić?107
4. Sprawozdanie z nagród za udoskonalenia wprowadzone w pojedynczych gałęziach 

gospodarstwa108.
5. Jakimi środkami najskuteczniej podnieść można gospodarstwo krajowe?109 

Przedstawione tytuły wystąpień ukazują problematykę poruszaną podczas zebrań
sekcji rolnej i pośrednio charakteryzują grupę ziemiaństwa, w kręgu której Aleksan
der Ostrowski prowadził społeczną aktywność, określają bowiem zakres omawianych 
zagadnień, a więc sferę zainteresowań oraz przedmiot toczonych dyskusji, a nierzadko 
i sporów.

100 L. Górski, Rgut oka na stan teragniejsgy i  prgysgły gorgelni w Polsce p od  wgględem ich wpływu na rolnictwo, 
RG K 1842, t  1, s. 173-188.

Idem, Niektóre gnakomitsge wypadki w gagranicgrycb krajach gapomocą galewania łąk otrzymane, RGK 
1843, t  3, s.129-137.

Idem, Słów kilka o wyborge tryków, RGK 1845, t. 7, s.175—176.
Idem, Doświadczenia p raw y  kartofli у  nasienia, RGK 1847, t. 11, s. 325—334.
Idem, O gopodarstwach wgorowych ga  granicą i  o tern, cgemu ły u nas gopodarstwa podobne ty ć  powinny, 

RGK 1856, t  28, s. 245-260.
105 H. Potocki, W ja k i posób  używanym bywa u nas to p  w gospodarstwie wiejskimi, RGK 1858, t. 32, s. 154.
106 Idem, Cgy fabryka cukrów g  buraków ma w nasgym kraju warunki do dalsgego rogwinięda się?, RGK 1858, 
t  32, s. 190.

Idem, Cgy prgewagający kierunek gopodarstwa nasgego kuproduk ji giarna daje się usprawiedliwić?, RGK 
1859, t  35, s. 447.
108 Idem, Sprawogdanie g  nagród ga  udoskonalenia wprowadgone wpojedyncgychgałęgiach gopodarstwa, RGK 
1861, t  43, s. 252.
los Id em , Jakimi środkami najskutecgniejpodnieść mognagopodarstwa krajowe?, RGK 1861, t. 43, s. 541.
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Jednym z centralnych elementów ide
ologii ziemiańskiej, prezentowanej przez 
Aleksandra Ostrowskiego na forum Towa
rzystwa Rolniczego, rozumianej jako sys
tem poglądów określających tożsamość 
ziemiaństwa, jego rolę społeczną, prawa 
i obowiązki, było przekonanie, że istnienie 
tej warstwy jest niezbędne dla prawidłowe
go funkcjonowania społeczeństwa. Pogląd 
ten wyznawali także pozostali członkowie 
zrzeszenia, co było podstawą modelowa
nia aktywności Towarzystwa. Efekty owych 
działań Aleksander Ostrowski oceniał po
zytywnie, widząc w staraniach organizacji 
znaczący czynnik społecznego oddziaływa
nia. Myśl tę właściciel Maluszyna ujmował 
następująco:

Od razu dało się uczuć w kraju, że ktoś 
myśli o jego losach, że jest jakieś ciało, 
które powoli spaja rozbite na cząstki spo
łeczeństwo, usiłuje nadać pewien jednoli
ty kierunek jego działalności. Śmiało rzec 
można, że Towarzystwo Rolnicze od same
go swego początku poczęło wywierać na 
kraj wpływ przeważny i dominujący110.

Ziemianie, zwłaszcza działacze organizacji ziemiańskich, włożyli wiele wysiłku 
w konstruowanie uzasadnień tej tezy. Zdołano też wytworzyć niezwykle korzystną at
mosferę dla działań owej grupy, ukształtować opinię, w świede której nieprzynależność 
do zrzeszenia i niepodjęcie aktywności w ramach Towarzystwa Rolniczego rzucało cień 
na pozycję towarzyską, budząc wątpliwości co do moralnej i politycznej postawy oby
watela ziemskiego. Kto nie został członkiem tej organizacji, ten sam skazywał się na pe
wien rodzaj ostracyzmu, uzasadniając podejrzenia o wątpliwą wartość społeczno-poli
tyczne] odpowiedzialności czy obywatelskie] postawy.

W Towarzystwie Rolniczym Aleksander Ostrowski cieszył się wielkim szacunkiem 
i poważaniem. Jak wspomina Ludwik Górski, było to szczególnie widoczne w sytuacji, 
kiedy w 1860 roku komitet Towarzystwa, upoważniony przez rząd, postanowił podczas 
zebrania ogólnego członków stowarzyszenia wprowadzić do porządku obrad wnio
ski i uwagi dotyczące prawa o oczynszowaniu włościan, zbioru projektów ustaw przy
gotowanych przez Andrzeja Zamoyskiego. Na zebranie przybyło około 900 osób111.

9. Henryk hrabia Potocki

110 APŁ, APiOM, Papiery Aleksandra Ostrowskiego zebrane przez Józefa i Ludwikę Ostrowskich 
do napisania wspomnienia pośmiertnego, sygn. 11/73.
111 L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 15.
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Wielu z członków Towarzystwa nie zgadzało się z przedstawionymi propozycjami, we
tując wprowadzenie zmian, co mogło sparaliżować działalność zrzeszenia i osłabić zna
czenie organizacji, narażając tym samym Towarzystwo na kłopoty — marginalizację 
w relacjach z administracją rządową. Wówczas — dzięki zabiegom Aleksandra Ostrow
skiego — udało się rozładować napiętą atmosferę i doprowadzić do rezolucji akceptują
cej zaproponowane projekty. Tym sposobem zjazd ziemian zakończył się sukcesem To
warzystwa Rolniczego i liberalnej grupy działaczy. Aleksander Ostrowski poprzez swoją 
doskonale przygotowaną mowę zmienił negatywne nastawienie zebranych, przedstawia
jąc przekonujące argumenty. W swym wystąpieniu poruszył najważniejsze kwestie doty
czące propozycji rozwiązania stosunków pańszczyźnianych za pomocą dobrowolnych 
umów, na zasadzie postanowienia Rady Administracyjnej i z nią zawieranych. Dziedzic 
Maluszyna stwierdzał m.in.:

Ciąży zatem na nas żelazna konieczność wymagań czasu i ten ruch zmiany w stosunkach, 
posuwający się od zachodu ku wschodowi, nie zatrzyma się nad naszągranicą, postąpi dalej. 
Mała liczba lat zatem nam pozostaje do wyboru, czy mamy [być] owymi silnymi i przezor
nymi obywatelami, poznającymi konieczność swej epoki i odpowiednio do tych przekonań 
działającymi, czyli też bezowocnie mamy opłakiwać upadek stosunków pańszczyźnianych 
i czekać chwih, w której nas porwie wir wypadków. Wielkie społeczeństwa przezornością 
i siłą postanowień unikają tych ostateczności, wzruszających wszystkie podstawy pomyśl
ności bytu narodowego. I my, Panowie, śmiem to twierdzić, staniemy na tej wysokości112.

Na ostatnim zebraniu Towarzystwa Rolniczego, które zakończyło się w lutym 1862 
roku, kiedy to władze nie sprzyjały już od dłuższego czasu działalności stowarzysze
nia, poruszono po raz kolejny problem zniesienia pańszczyzny i oczynszowania wło
ścian. Po długiej debacie między członkami Komitetu a prezesem Andrzejem Zamoy
skim — głos zabrał Aleksander Ostrowski, mówiąc:

Naszemu Towarzystwu Rolniczemu przypadło w udziale przyłożenie ręki do ostateczne
go urządzenia stosunków włościańskich, a czego u nas w lepszych okolicznościach nie 
umiano przedsięwziąć, my przy usilnym i jednozgodnym przekonaniu właścicieli ziemskich 
przeprowadzić zamierzaliśmy. Powołany przez naszego prezesa do kierowania rozprawami 
w sekcji ogólnej, a poparty, ponownie, waszym, tak dla mnie zaszczytnym wyborem, pełen 
wspomnień zeszłorocznych posiedzeń, pełen nadziei w pomyślny bieg i pożyteczny skutek 
rozpoczynających się obrad, śmiem wróżyć, iż przyszłość zaszczytnie o tegorocznych pra
cach sekcji wspominać będzie113.

Wynikiem tych obrad było uchwalenie wniosku członka Towarzystwa Rolniczego 
Jakuba Łaszczyńskiego, gubernatora warszawskiego. Treść wniosku brzmiała:

Prosić rząd krajowy, żeby dozwolić raczył komitetowi Towarzystwa przejrzeć warunki po
stanowienia Rady Administracyjnej z dnia 16 (28) grudnia 1858 r. i zaprojektować zmiany, 
jakie wobec wyrzeczonej dążności do uwłaszczenia nieodzownie się ukażą114.

11 APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy w Towarzystwie Rolniczym, 
jako wiceprezesa, sygn. 11/19.
113 L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 18—19.
114 Ibidem, s. 20.
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Tą uchwałą Aleksander Ostrowski zamknął posiedzenie sekcji, a następnie powiedział:

Uznaliście panowie konieczność przemiany zasad dotychczasowej pracy rolniczej, postanowi
liście usiłowania wasze zwrócić ku celowi i ponieść chętnie potrzebne ofiary, lecz nie przekro
czyliście granic, wielowiekowego uznaniem uświęconych. Uszanowaliście prawo własności115 *.

Słowa te właściciel dóbr maluszyńskich kierował szczególnie do swoich kolegów, 
którzy przemawiali za natychmiastowym uwłaszczeniem chłopów i daleko idącymi re
formami agrarnymi, umniejszającymi stan posiadania dotychczasowej własności ziem
skiej. Było to ostatnie przemówienie Aleksandra Ostrowskiego na forum stowarzysze
nia. Następnego dnia prezes Andrzej Zamoyski zamknął ostatnie walne posiedzenie 
Towarzystwa Rolniczego. W niedługim czasie, na mocy tzw. najwyższego upoważnienia, 
czyli nakazu administracyjnego rządu, Towarzystwo zostało rozwiązane.

Działalność Aleksandra Ostrowskiego i jego zaangażowana postawa zostały zauwa
żone i docenione także poza granicami Królestwa, i z czasem zaowocowały wyróżnienia
mi. Wśród nich zwraca uwagę dyplom honorowy nadany przez Towarzystwo Gospodar
czo—Rolnicze Krakowskie. W piśmie towarzyszącym wyróżnieniu możemy przeczytać:

Pragnąc oddać hołd należny znakomitym JW  Pana zasługom w zawodzie gospodar
stwa i przemysłu w kraju położonym, CKT Gospodarczo—Rolnicze Krakowskie, w myśl 
§§ 5 i 9 Statutu, na Ogólnym Zebraniu, w dniu 27 Lutego r. b. jednomyślnie uchwaliło zapro
sić JW Pana do grona Towarzystwa w charakterze Członka Honorowego, w miłej nadziei, 
iż krok ten raczysz JWP poczytać za dowód wysokiego poważania, a znakomitym wpływem 
swoim wspierać raczysz dążenia i cele Towarzystwa, ku podniesieniu pomyślności krajowej 
skierowane. W dopełnieniu tej uchwały, Komitet ma zaszczyt przesłać JW Panu Dyplom, 
dołączając Statut i Skład Towarzystwa po ostatnim Ogólnym Zebraniu ułożony110.

Podobne pismo otrzymał Aleksander Ostrowski w 1857 roku od Centralnego Ko
mitetu Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego:

Mam zaszczyt uwiadomić Jaśnie Wielmożnego Pana, iż na odbytem dnia 16 lutego b.r. ogól
nym zgromadzeniu Centralnego Komitetu Towarzystwa Gospodarskiego zostałeś mianowa
ny członkiem korespondującym tegoż Towarzystwa, a załączając tu nasze ustawy wzywam, 
abyś Twój dyplom chciał odebrać i gorliwym wypełnianiem obowiązków członka przyczynił 
się do wzrostu Towarzystwa i do korzyści, jakie to dla kraju ma przynosić117.

W rodzinnym arcliiwum znajduje się też wiele dokumentów odzwierciedlającycli 
zaangażowanie Aleksandra Ostrowskiego w życie polityczne kraju. Podjęcie współpra
cy z zaborcą, w ramach struktur rządowych, jest tematem drażliwym — polityka bo
wiem, ze swej natury, wiąże się z konfrontacją różnycli postaw, poglądów czy ideologii, 
jest płaszczyzną sporów i krańcowo odmiennych ocen. Nawet po latach, mimo upływu 
czasu, ocena zdarzeń politycznych potrafi rozpalać emocje, przeszłość bowiem w spo

115 Ibidem, s. 2.
1 APL, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy w Towarzystwie Rolniczym 

jako wiceprezesa, sygn. 11/19.
1 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 

sygn. 11/14.
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sób nieuchronny rzutuje na bieg zdarzeń współczesnych i implikuje dzisiejsze stanowi
ska, będące podstawą wyrażanych przeświadczeń. Patrząc z tej perspektywy, wydaje się, 
że Aleksander Ostrowski popełnił zasadniczy błąd, nie rezygnując z prac rządowych 
w chwili wybuchu powstania styczniowego. Zachowanie to z pewnością naraziłoby ma- 
luszyńskiego dziedzica co najmniej na szykany ze strony władz, równocześnie jednak 
niwelowało — lub przynajmniej znacząco osłabiło — zarzuty kolaboracji czy oskar
żenia o zdradę interesów narodowych. Jak już wspomniano, problematyka ta wiąże się 
z koniecznością przygotowania osobnego opracowania i wnikliwej analizy pozwalają
cej na obiektywną — wolną od emocji — ocenę. W tym miejscu wypada jedynie wspo
mnieć, że Aleksander Ostrowski realizował pewną wizję polityczną— symboliczną po
stacią owego obozu był margrabia Aleksander Wielopolski, kuzyn i przyjaciel, z którym 
łączyły maluszyńskiego dziedzica wspólne zapatrywania na problemy kraju i sposoby 
ich rozwiązania118.

Podstawą owych koncepcji była świadomość nieuchronności zmian oraz dostrze
ganie zacofania stosunków społecznych i ekonomicznych, w porównaniu do krajów 
zachodnioeuropejskich, oraz głębokie przeświadczenie o konieczności podniesienia 
poziomu rozwoju cywilizacyjnego i wzmocnienia sił żywotnych polskiego narodu na 
gruncie ekonomicznym i kulturowym — kosztem nawiązania bliskiej współpracy z za
borcą z równoczesnym staraniem o wzrost autonomii w ramach rosyjskiego imperium. 
Tego rodzaju postawa polityczna motywowana była w znacznej mierze klęską powsta
nia listopadowego i oceną szans na powodzenie kolejnych ruchów niepodległościowych 
i czynu zbrojnego. Wybuch powstania był zatem dla politycznego obozu Wielopolskie
go prawdziwą katastrofą. Niweczył wcześniejsze starania, narażał kraj na surowe repre
sje, a ponadto wystawiał relacje społeczne na wzrost fali rewolucyjnej i niekontrolowa
ny, anarchistyczny przebieg wydarzeń.

Powstanie styczniowe sprawiło, że Aleksander Ostrowski stał się zakładnikiem 
własnych koncepcji politycznych; jego ambicje wpływania na losy kraju spowodowa
ły zrodzenie się dylematów moralnych i zarzuty o zdradę. Niewątpliwie Ostrowski był 
przeciwnikiem powstania, nie widział sensu w kolejnym przelewie krwi, z którym nie 
wiąże się żadna pozytywna zmiana. Pragnął ponadto kontynuować wcześniej realizowa
ną politykę, zachować udział czynników polskich, narodowych w posunięciach rosyj
skiej administracji. Tym można tłumaczyć postawę polityczną hrabiego Ostrowskiego 
i jego stanowisko. Niestety, tego rodzaju opcja nie znalazła zrozumienia w obozie po
litycznych oponentów. Formułując krytyczne, wręcz wrogie względem hrabiego opi
nie, nie zważano na fakt, że Rosjanie nie ufali Ostrowskiemu, czego wyrazem było 
internowanie jego synów w Niżnym Nowogrodzie. Helena Ostrowska w swoich pa
miętnikach pisze:

Ale wracając do wydarzeń naszej familii. Dnfia] 18 lutego 1865 r. wskutek przychylenia się
hr. Berga do prośby mego męża, powrócił do Warszawy z Nowogrodu syn nasz, August,
po blisko 1,5 roku internowania, które żadnego złego wpływu na jego zdrowie nie wywar
ło. Zabawiwszy parę tygodni z nami w Warszawie, pospieszył pierwszych dni marca objąć

118 J. Kita, TomaspPotocki (1809—1861). Ewolucjapostaw piemianina polskiego, Lodź 2007, s. 9—10.
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mimowolnie opuszczone obowiązki ojca w Maluszynie. Brat młodszy, Jan, towarzyszył mu, 
nie już w charakterze kontrolera generalnego, ale dla objęcia bliższego nadzoru nad fabryką 
cukru, której osierocenie nieomylna kampania aż nadto dowodziła119.

Liczyło się jedynie to, że w trudnycli chwilach powstania maluszyński dziedzic — 
niekoniecznie z własnej woli i w  sposób zaplanowany — znalazł się po drugiej stronie 
barykady, wśród tłumiących powstanie. Nie brano pod uwagę również tego, że hra
bia Ostrowski pragnął usunąć się niejako z pierwszej linii walki, czego wyrazem było 
podjęcie obowiązków w departamencie skarg i administracji skarbowej, z nadzieją — 
jak można sądzić — na przywrócenie moralnego porządku w realiach społeczno-po
litycznych. W kręgu rodzinnym i w gronie przyjaciół zawsze podkreślano, że intencje 
hrabiego były opacznie interpretowane, że Ostrowski spotykał się z niezrozumieniem 
celowości jego działań, że oskarżany jest o czyny, których ani nie inicjował, ani nie po
pełnił, krytykowany zaś jest za słowa, których nigdy nie wypowiedział. Rzecz jasna, ha
sło pragmatyzmu i podejmowania działań niezbędnych w danych okolicznościach czę
sto jest jedynie fasadą za którą kryje się moralny relatywizm. W przypadku Aleksandra
Ostrowskiego nikt nie powątpiewał w jego 
tomiast postawy politycznej.

10. Aleksander margrabia Wielopolski

osobistą uczciwość — zarzuty dotyczyły na-

Właściciel Maluszyna rozpoczął pracę 
w rządzie, za namową margrabiego Alek
sandra Wielopolskiego, jeszcze przed wy
buchem powstania, a więc w czasie, gdy — 
pomimo narastających napięć — wciąż 
żywe były nadzieje na realne poszerzenie 
i ugruntowanie autonomii Królestwa. Mu
siał zatem uznać, iż przyjęty przez margra
biego kierunek działań politycznych jest 
dobry dla kraju, przynosząc m.in. korzystne 
warunki dla rozwoju ekonomicznego. Przez 
wielu został za tę decyzję potępiony, nazwa
ny kolaborantem i zdrajcą. Nie bacząc jed
nak na głośną krytykę, Aleksander Ostrow
ski jednoznacznie opowiedział się za 
polityką prowadzoną przez swego kuzyna 
i podjął się zadań państwowych w ramach 
administracji rządowej, nadzorowanej przez 
Rosjan. Sądził zapewne, iż poprzez spra
wowanie urzędu jego praca na rzecz kraju 
i polskiego ziemiaństwa będzie mogła osią
gnąć zamierzone rezultaty, co w połączeniu 
z dotychczasowymi zasługami względem oj
czyzny, pamięcią jego udziału w powstaniu

119 Dnieje Maluszyna..., s. 168.
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oraz rangą nazwiska kojarzonego z patriotycznymi tradycjami rodu — uśmierzy głosy 
krytyki. Wstąpił więc do nowo utworzonej Rady Stanu wraz z kilkoma członkami roz
wiązanego Towarzystwa Rolniczego.

Oto oficjalne pismo Aleksandra II mianujące Ostrowskiego członkiem Rady Stanu:

Zapatrzywszy się na artykuł 2 Ukazu naszego o Radzie Stanu Naszego Królestwa Polskiego 
z dnia 24. Maja (5 czerwca) 1861 roku, na przedstawienie p.o. Namiestnika naszego w Kró
lestwie, postanowiliśmy mianować i niniejszym mianujemy stałem Członkiem Rady Stanu 
osoby następujące:
b. Oficera artylerii b. Wojska Polskiego, Tomasza Potockiego
b. Radcę Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Alexandra Ostrowskiego 
b. Pułkownika b. Wojska Polskiego, Jakuba Lewińskiego
b. Marszałka Szlachty Warszawskiej Szambelana Dworu Naszego, hrabiego Konrada Wa

lewskiego120.

Następne dokumenty121 przedstawiają z kolei atmosferę prac w Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i ilustrują podległość Komisji względem zwierzchnich władz ro
syjskich.

Namiestnik
Jego Cesarsko-Królewskiej 
Mości

26 Lutego / 10 Marca 1861 r.
№ 55

Do Dyrektora Głównego
Prezydującego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych

Doszło do mej wiadomości, że niektóre indywidua nachodzą Władze Rządowe i podmawia- 
ją urzędników do podpisywania się na osobnych arkuszach papieru, celem dołączenia tych 
podpisów do Najpoddajniejszej prośby na Imię Najwyższe od mieszkańców Królestwa Pol
skiego.
Upraszam JW  Pana objawić w zarządzie Mu powierzonym, że podobne podpisy sąprzeciw- 
ne porządkowi służby i nie powinny być podarowane.

(podpisano:) Książę Gorczakow

120 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy w Towarzystwie Rolniczym jako 
wiceprezesa, sygn. 11/19.
121 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego działalności w Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, syg. II/9.
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Następny dokument122 przedstawia sposób działania administracji rosyjskiej i me
tody dyscyplinowania podległych urzędników.

Odpis
Gubernator Cywilny Guberni 
Radomskiej
Wydział Skarbu
W Radomiu d. 23 Lutego / 7 Marca 1865 r.
№ = 12676

Do Rządu Gubernialnego 
Warszawskiego

JW  Generał Lejtant Bellegard Naczelnik Wojenny Oddziału Radomskiego odezwą 
z d. 11 lutego rb. wezwał mnie, abym kwotę rsr: 359 kop 87 Vź, zabraną w miesiącu marcu 
1862 r. przez powstańców z kasy Urzędu Leśnego Kozienice odzyskał solidarnie od ówcze
snego Gubernatora i Radców składających ówczesne Kolegium, a to z powodu, że oni nie 
obmyślili wcześnie skutecznych środków zabezpieczających rzeczoną kasę od grabieży, z wy
łączeniem śp. Jedlińskiego Radcy Wydziału Wojskowo—Policyjnego, po którym żadne fundu
sze nie pozostały, z poleceniem, aby przypadającą z rozkładu kwotę na śp. Nowakowskiego 
Radcę Wydziału Skarbowego odzyskać od Jego Sukcesorów.
Rozdzieliwszy przeto należną do odzyskania kwotę na b. Gubernatora i radców, proporcjo
nalnie w stosunku pobieranej płacy, a mianowicie:

1. b. Gubernator Ostrowski w stosunku płacy rs 3750 rs 187 Kop 87 1/2
2. b. Radca Wydziału Administracji: Piętkowski rs 1200 rs 59 Kop 98
3. b. Radca Wydziału Skarbowego: Nowakowski rs 1350 rs 67 Kop 47 1/2
4. b. Pomocnik Radcy Skarbowego: Relidzyńskiego rs 900 rs 44 Kop 98 1/2

Razem jak na wstępie rs 359 Kop 87 1/2

Dla porządku dodajmy, że wspomniana kara, wskutek odwołania się od decyzji, zo
stała Ostrowskiemu ostatecznie anulowana123.

Dodatkowo w 1862 roku Aleksander Ostrowski został mianowany Gubernatorem 
Cywilnym Radomskim i urząd ten sprawował przez jakiś czas124. W 1863 roku awanso
wał, mianowany ukazem najwyższym — podjął obowiązki dyrektora Głównej Komisji 
Spraw Wewnętrznych125.

Dokumenty ze zbiorów rodzinnego archiwum są odzwierciedleniem polityczne
go zaangażowania maluszyńskiego dziedzica. Kolejny z nich przedstawia zakres spraw,

122 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy na stanowisku Gubernatora Cywil
nego Radomskiego, sygn. II/10.
123 Ibidem, s. 200.
124 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy na stanowisku Gubernatora Cywil
nego Radomskiego, sygn. 11/10.
125 Ibidem, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego działalności w Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych, sygn. II/9.
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czy też raczej pewien fragment zagadnień, którymi zajmowała się Komisja Spraw We
wnętrznych pod przewodnictwem Aleksandra Ostrowskiego.

Ważniejsze interesy przygotowane a zalegające w Komisji Spraw Wewnętrznych od 
15 Maja 1863

l mo Sprawozdanie komitetu mianowanego w celu wyszukania odpowiedniego miejsca na 
więzienie karne w Warszawie i rozrachowania wydatków do zachowania przy budowie 
nowego więzienia

2do Projekt komitetu do urządzenia targowisk w Warszawie
3110 Podanie właścicieli cukru o przywrócenie przepisu co do opatrzenia banderolami cu

kru sprowadzanego z zagranicy 
4te Projekty wodociągów i kanalizacji dla Warszawy 
5te Projekt nowych przepisów kwaterunkowych dla Warszawy 
6te Projekt Towarzystwa Kredytowego dla Warszawy 
7me Projekt ustawy o władzach gminnych 
8™ Projekt nowej organizacji dla dyrekcji ubezpieczeń 
9ne Projekt do uregulowania przepisów miejskich126

W dokumencie tym uderza brak zagadnień bezpośrednio związanych z ówcze
snymi wydarzeniami politycznymi — posiedzenie komisji dotyczyło przede wszystkim 
spraw zaległych, o charakterze administracyjnym, a kwestia budowy więzienia zaplano
wana była w porządku obrad zapewne znacznie wcześniej. Ten krąg zagadnień był wła
ściwy także dla innych posiedzeń Komisji, sądząc po dokumentach zachowanych w ro
dzinnym archiwum Ostrowskich.

Stanowisko w rządzie stawiało właściciela domeny maluszyńskiej na bardzo wyso
kiej pozycji, ale również przysparzało mu wielu wrogów. Czas kariery politycznej Alek
sandra Ostrowskiego, czy też służby państwowej, przypadł na trudny i burzliwy okres 
w dziejach kraju, co nie sprzyjało racjonalnym i wyważonym ocenom jego działalności 
publicznej, zwłaszcza w sytuacji radykalnej polaryzacji stanowisk i opinii. Warto jed
nak w tym miejscu wspomnieć incydent, jaki miał miejsce podczas powstania stycznio
wego. Wbrew bowiem naturalnym oczekiwaniom, oddział partyzancki majora Józefa 
Oxmskiego stacjonujący przez pewien czas w Maluszynie, pomimo głośno wyrażanych 
oskarżeń wobec właściciela majątku o zdradę, nie poczynił najmniejszych szkód w pa
łacu, z życzliwością też odnosił się do pozostających w rezydencji członków rodziny127. 

We wspomnieniach dowódcy oddziału czytamy:

Około 10 czerwca 1863 r. znalazłem się nad Pilicąw Maluszynie. Przybywszy do tego punk
tu, co siedem mil położonego od najbliższej komendy moskiewskiej, z dworem dużym mu
rowym, z mostem tuż pod nim na Pilicy leżącym i gatunkiem ogrodu angielskiego leżącego 
przed domem i murem obwiedzionego, znalazłem postój możliwie spokojny i bezpieczny 
na granicy dwóch województw i dwóch odrębnych komend dywizyjnych leżący i w dodat
ku o gospodarzu młodym i uprzejmym, pełniącym podczas mych pobytów obowiązki ad

APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego działalności w Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych, sygn. II/9.
127 Zob. Dnieje Maluszyna..., s. 30—31.
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ministratora Rządu Narodowego, gdyż jako syn banity hr. Ostrowskiego (jako ówczesnego 
ministra spraw wewnętrznych) —  nie mógł być w innym charakterze przez mnie uznany. 
[...] Ale dość na tym, że był to bardzo przyjemny młody człowiek i umiał swe świeże obo
wiązki z zadowoleniem mych żołnierzy wykonywać. Jestem bowiem niemal pewny, iż w po
stojach naszych w Maluszynie nie zdarzyło się żadnemu położyć o czczym żołądki128.

Działalność hrabiego Ostrowskiego w strukturach rządowych nie tylko przypa
dła na czas zrywu powstańczego, ale też wiązała się z realizacją dekretu uwłaszczenio
wego, warunkującego zmianę stosunków społeczno-ekonomicznych na wsi. Po ogło
szeniu tzw. Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego (2 marca) 1864 roku i ustanowieniu 
Komitetu Urządzającego przystąpiono do wprowadzenia zapisów carskiego dekretu 
w życie. W związku z tym Aleksander Ostrowski wnosił na posiedzeniu Rady Stanu 
trzy wnioski:

1. Aby w myśl art. 30 Najwyższego Ukazu, pominięte w Ukazie o komisji likwidacyjnej 
zasady szacowania służebności włościanom przyznanych, były dodatkowymi przepi
sami uzupełnione.

2. Aby zasady do szacowania praw propinacyjnych, utraconych przez właścicieli dóbr na 
gruntach włościańskich, były ustanowione, i aby do wynagrodzenia tych utraconych 
praw rząd Królestwa był upoważniony.

3. Aby podstawy przyjęte do obliczenia wynagrodzenia, mającego być przyznanym do
tychczasowym właścicielom gruntów, w wieczną dzierżawę puszczonych, były zmie
nione i na innych zasadach zostały oparte129.

Wnioski — przedstawione przez właściciela dóbr maluszyńskich w języku francu
skim — w szczególny sposób zaznaczały nienaruszalność prawa własności i praw naby
tych. Uznawały zamiary rządu do wprowadzenia zmian, lecz podkreślały, że nowe pra
wo nie może naruszać przeszłości. Aleksander Ostrowski uważał, iż można naprawiać 
stosunki społeczne z równoczesnym uszanowaniem starych praw i nienaruszalności tra
dycji. Na polecenie namiestnika, hrabiego Berga, wnioski zostały przesłane do Komite
tu Urządzającego. W protokole znalazła się jednakże tylko mała wzmianka o zgłoszo
nych postulatach, która w sposób oczywisty rozczarowała mówcę.

Przeciwnicy Aleksandra Ostrowskiego bardzo często nie zwracali uwagi na fakt, iż 
przez cały okres sprawowania funkcji w rządzie dziedzic Maluszyna w sposób przemy
ślany podkreślał i zajmował się sprawami włościańskimi, broniąc z jednej strony intere
sów i pozycji ziemiaństwa, z drugiej zaś — dążąc do łagodzenia społecznych konflik
tów. Pisał wielokrotnie do władz memoriały, akcentując, iż jego wnioski nie sąw  sposób 
należyty rozpatrywane.

Kategoryczność ówczesnych zarzutów o kolaborację, wynikających z udziału 
w pracach rządu margrabiego Wielopolskiego, dzisiaj w  znacznej mierze łagodzi bliższa 
znajomość postawy i motywacji kształtujących społeczno-polityczną aktywność ma-

128 J. Oxmski, IWspomnienia tppowstania polskiego 1863— 1864, oprać. E. Halicz, Warszawa 1965, s. 174— 
175; zob. A.J. Zakrzewski, Z dpiejów dpieimętnastomecpnej rodziny ziemiańskiej. Ostrowscy h. Korab ^A fsi- 
spyna, w: Dpieje Maluspyna. . . ,  s. 30—31.
129 L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 25.
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luszyńskiego dziedzica, postawy nacechowanej poczuciem obywatelskiego obowiązku 
służby publicznej dla dobra kraju oraz głębokim zwątpieniem w zasadność i skutecz
ność czynu zbrojnego. Doświadczenie klęski powstania listopadowego uzasadniało owe 
przeświadczenia, podobnie jak upadek kolejnego powstania, które Ostrowski określał 
mianem niepotrzebnej i szkodliwej awantury. Wiadomość o ustąpieniu z rządu margra
biego Aleksandra Wielopolskiego właściciel dóbr maluszyńskich przyjął prawdopodob
nie z ulgą. Już wkrótce Aleksander Ostrowski, 3 (15) marca 1864 roku, został zwolnio
ny z obowiązków dyrektora130. Pozostał natomiast członkiem Rady Stanu. W 1864 roku 
był przewodniczącym w Wydziale Próśb i Zażaleń131, a od 1862 roku pracował w Wy
dziale Skarbowo—Administracyjnym132. W 1866 roku został jego przewodniczącym133. 
Po rozwiązaniu Rady Stanu w 1867 roku Aleksander Ostrowski odszedł z rządu. Za 
swą pracę otrzymał Order św. Anny pierwszej klasy134 135.

Po rozwiązaniu się Rady Stanu, usunął się Ostrowski do ulubionego Malusgyna, gdgie go 
spodarskim i naukowym poświęcił się zajęciom135 — pisał Ludwik Górski. Stwierdzenie to 
nie jest do końca prawdziwe, albowiem rezygnując z aktywnego uczestnictwa w życiu 
politycznym, powrócił do aktywności społecznej, kontynuując wcześniejsze prace, za
wieszone na czas pełnienia obowiązków w strukturach rządowych.

Aleksander Ostrowski wybrany został po raz pierwszy na stanowisko radcy Dyrek
cji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego jeszcze w 1858 roku. Oto posta
nowienie dokumentujące tę nominację:

Na zasadzie odbytych w dniu dzisiejszym wyborów Członków Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego Guberni Warszawskiej Oddziału Kaliskiego wydaje niniejsze Świadectwo, jako 
jW  Alexander Ostrowski właściciel dóbr Krzętów, Maluszyn, Pukarzew, Rudka i Siłniczka, 
pozyskawszy większość głosów, to jest kresek czterdzieści pięć, na Urząd Radcy Dyrekcji 
Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na przeciąg lat dwóch przez Członków 
głosujących obrany, i przez Prezesa Zgromadzenia obecnym ogłoszonym został136.

W 1869 roku przeszedł z Dyrekcji Głównej do Komitetu tegoż Towarzystwa i po
zostawał w nim przez następne 30 lat jako radca, a potem prezes137.

Tematyka zaangażowania Aleksandra Ostrowskiego w prace Towarzystwa Kredy
towego Ziemskiego skłania do tego, aby przypomnieć, że ogólnokrajowe Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie zawiązało się w jeszcze 1825 roku138 *, a więc w chwili, gdy młody

130 Aleksander Ostrowski, PSB, t. 24, s. 539.
APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące jego udziału w pracach Rady Stanu Kró

lestwa Polskiego, sygn. II/8.
132 Ibidem.
133 Ibidem.

L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 24.
135 Ibidem, s. 27.

APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się Towarzystwa Kredytowego Ziemskie
go, sygn. 11/14.
137 Aleksander Ostrowski, PSB, t. 24, s. 539.

1 Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Prawo o ustanowieniu Towarzystwa Kredyto
wego Ziemskiego, sygn. 1.
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Aleksander byl dopiero uczniem gimnazjum; miało ono pierwotnie charakter stowarzy
szenia dłużników, w pewnych granicach opartego na wzajemności139. Instytucja ta — 
wedle statutowych zapisów — skupiała jako członków ogół ziemian, jego zaś elitę — na 
stanowisku członków władz140. Towarzystwo Kredytowe spełniło istotną rolę, wspo
magało kredytami długoterminowymi własność ziemską. O użyteczności Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego świadczy liczba właścicieli ziemskich, którzy w pierwszym 
roku przystąpili do tej instytucji, a mianowicie aż 1071 osób, zaciągnąwszy pożyczki 
na 61,4 min zł141. Towarzystwo pomagało oddłużyć, ale także zmodernizować majątki 
ziemskie. Listami zastawnym Towarzystwo spłacało długi hipoteczne majątków; opro
centowanie wynosiło 4%, do spłaty w ciągu 32 lat razem z odsetkami142.

Jak już wspomniano, Aleksander Ostrowski zaczął pełnić w  strukturach Towarzy
stwa Kredytowego funkcję radcy dopiero w latach pięćdziesiątych XIX stulecia, a więc 
już jako dojrzały mężczyzna. W tym czasie również stowarzyszenie należało do organi
zacji ustabilizowanych, z bogatym bagażem doświadczenia w działalności spółdzielczej 
i społeczno-gospodarczej. Funkcji swojej w Towarzystwie hrabia Ostrowski zrzekł się 
w 1890 roku, w związku z pogarszającym się stanem zdrowia.

Jako podsumowanie tej części społecznej działalności Aleksandra Ostrowskiego 
można traktować uchwałę komitetu stowarzyszenia, do której dołączono specjalny list ze 
słowami podziękowania:

Komitet Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zebrany w dniu 2 sierpnia rb. celem wy
brania nowego Prezesa skutkiem dobrowolnego ustąpienia JW Pana, na samym wstępie 
czynności swoich postanowił jednomyślnie wynurzyć Ci Jaśnie Wielmożny Panie głęboką 
i najszczerszą wdzięczność za Twoje długoletnie przewodnictwo w epoce nader ważnej i sta
nowczej dla Towarzystwa.
Chcąc przy tym pamięć położonych w nim zasług Twoich i następcom naszym przekazać, 
postanowił równocześnie, że Portret Twój ]W Panie umieszczony będzie w sali obrad Ko
mitetu, którym z naśladowania godną powagą i głęboką znajomością stosunków krajowych 
i potrzeb Towarzystwa a przez lat szesnaście przewodniczyłeś. Będzie zarazem przypominał 
dzisiejszym i przyszłym Członkom Komitetu pamięć męża, który w całym życiu swoim słu
żył nam za przykład i wzór cnot rodzinnych, publicznych i obywatelskich143.

Przytaczana wcześniej uwaga Ludwika Górskiego o naukowych zainteresowa
niach maluszyńskicgo dziedzica nie odbiegała jednak od prawdy. Aleksander Ostrowski 
po ustąpieniu z funkcji państwowych faktycznie poświęcił się pracy naukowej. Świad
czą o tym wspomniane przez Ludwika Górskiego tytuły rękopisów: O krążeniu ciał

b9 F. Gawroński, Własność ziemska wielka i średnia w Królestwie Kolskim, Lwów 1891, s. 17.
141 Organizacje ziemiańskie na ziemiach polskich, pod red. Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, 
Warszawa 1929, s. 11; AGAD, O zebraniach właścicieli dóbr Towarzystwu zastawionych i o wyborach 
członków do składu władz Towarzystwa, sygn. 2.
141 Zagadnienie kredytu rolniczego w Polsce współczesnej, pod red. Rady Naczelnej Organizacji Ziemiań
skich, Warszawa 1929, s. 21.
143 A. Bardzki, Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy, Warszawa 1897, s. 12.
143 APŁ, APiOM, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się Towarzystwa Kredytowego Ziemskie
go, sygn. II/14.
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niebieskich, 0  elektryczności i O mechanicznym działaniu światłej44,. Znane są również inne 
tytuły prac Aleksandra Ostrowskiego: O produkcji okowity, Co da czyszęzęnie okowity zp 
pośrednictwem filtrowania przęz węgiel, O zakładaniu browarów, O zabudowaniach włościańskich 
w folwarkach, Kortyścipłynące z elektryczności, Maszyny parowe w cukrowni w Silnicyce, O prawie 
własności145. Niestety, manuskrypty te nie zostały dotychczas odnalezione.

Odzwierciedleniem naukowych zainteresowań maluszyńskiego dziedzica było jego 
członkostwo w organizacjach, takich jak Carskie Towarzystwo Nauk Przyrodniczych, 
Antropologii i Etnografii przy Uniwersytecie Moskiewskim146 czy Wydział Nauk Spo
łecznych działający przy Redakcji Biblioteki Warszawskiej147.

Świadectwem autorytetu, jakim cieszył się Aleksander Ostrowski w środowisku na
ukowym oraz wśród propagatorów wiedzy i idei postępu, mogą być liczne dyplomy i za
proszenia do współpracy nadsyłane z grona różnych organizacji, towarzystw i ośrod
ków. W tej grupie pism sytuuje się również zaproszenie wystosowane przez Redakcję 
Biblioteki Warszawskiej148:

REDAKCJA Warszawa, dnia 18 marca 1861
BIBLIOTEKI WARSZAWSKIEJ

Do
Pana Alexandra Ostrowskiego

Pragnąc korzystać ze światła Szanownego Pana i ufając w dobre Jego chęci dla prac w zawo
dzie naukowym, Redakcja zamierzyła zaprosić Go do współdziałania w jej zajęciach. 
Wydział Nauk Społecznych przy Redakcji istniejący wybrał Szanownego Pana na swego Sta
łego Członka.
O czym Redakcja pospiesza Go zawiadomić, z prośbą ażebyś raczył przyjąć udział w pra
cach Wydziału, względem czego wszelkie potrzebne objaśnienia Szanowny Pan od członka 
Redakcji delegowanego do Wydziału powziąć raczył.

Komitet Redakcyjny: 
(: podpis)
(: podpis)
(: podpis)
(: podpis)

144

145 

14<5

147

148

L. Górski, Aleksander Ostrowski...^ s. 11.
APŁ, APiOM, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/72. 
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Świadectwem współpracy ze środowiskami naukowymi są również dwa kolejne do
kumenty149, prezentowane poniżej:

Do
JW  Aleksandra Ostrowskiego 
Właściciela Dóbr Maluszyn

Cesarskie Towarzystwo Nauk Przyrodniczych Antropologii i Etnografii przy Moskiewskim Uni
wersytecie przejęte wdzięcznością za przedmioty, jakie W  Pan dla powiększenia zbiorów two
rzącego się Muzeum Politechnicznego w Moskwie ofiarować raczyłeś, za dar takowy wynurzyło 
Mu piśmienne podziękowanie — które Komitet Warszawski ma zaszczyt w załączeniu posłać.

Prezydujący: Woyda 
Sekretarz A. Bossakiewicz

Warszawski Komitet 
Wystawowy

Rada Cesarskiego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych Antropologii i Etnografii pod 
d. 4/16 maja r. b. za № 623 nadesłała Komitetom dyplomy nagród przyznanych Przemysłow
com Kraju tutejszego którzy przyjęli udział w Wystawie Politechnicznej w Moskwie w 1872 r. 
Wczytanie nagród i doręczenie odbędzie się w Sali Komitetu w pałacu Namiestnikowskim 
d. 27 maja/8 czerwca r. b. (niedziela) o godzinie l e,po południu.
Ponieważ J Pan należysz do rzędu osób, którym nagroda tego rodzaju przyznanązostałą, z tego 
zatem powodu Prezes Komitetu ma zaszczyt prosić Go, abyś w tym celu i czasie jak wyżej 
oznaczonym do Kancelarii przybyć lub kogoś do odbioru i pokwitowania upoważnić raczył.

Niestety, na podstawie zachowanych dokumentów nie jesteśmy w stanie określić, 
jaki eksponat przekazał Aleksander Ostrowski do Muzeum Politechniki.

Współczesnego badacza może zadziwiać wszechstronność działań i zainteresowań 
Aleksandra Ostrowskiego. Cale swoje życie poświęcił on pracy, którą starał się wyko
nywać najlepiej jak potrafił, zarówno w granicach swego majątku, jak i na forum pu
blicznym. Nie ma wątpliwości, że był człowiekiem bardzo ciekawym świata i postępu 
cywilizacji. Jako pierwszy w okolicy zreorganizował majątek w sposób gruntowny i nie
zwykle rzetelny. Modernizacja gospodarstwa objęła także rozwój zakładów przetwór
czych i produkcyjnych, co okazało się bardzo intratną inwestycją, przynoszącą wymier
ne korzyści finansowe. Wprowadził nowe rodzaje i systemy upraw, rozwinął zakłady 
przetwórstwa rolno-spożywczego funkcjonujące w majątku, zbudował też szereg no
wych zakładów, w tym o charakterze przemysłowym — cegielnię i wytwórnię nowo
czesnych, lekkich dachówek, zakład wydobycia i fabrykacji torfu. Należał ponadto do 
pionierów przemysłu cukrowniczego, stawiając fabrykę cukru w Silniczce i rozwijając 
uprawę buraków cukrowych. We wszystkich zakładach i gospodarstwach folwarcznych 
wprowadzał nowe narzędzia i maszyny, instalował kotły parowe, agregaty elektryczne 
wytwarzające prąd i napędzające maszyny rolnicze oraz urządzenia fabryczno—przemy
słowe. Inwestował w rozwój warsztatów przędzalniczych, rozwijał hodowlę zwierzęcą,
149 Ibidem.
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głównie chów owiec i bydła, prowadził działania zmierzające do udoskonalenia ras 
zwierząt hodowlanych. Uregulował też nurt Pilicy na odcinku przylegającym do obsza
rów należących do Ostrowskich oraz maluszyńskiej gminy, dzięki czemu mógł przepro
wadzić nowoczesną meliorację łąk i gruntów rolnych oraz znacząco ograniczyć straty 
spowodowane wylewami rzecznymi i podtopieniami.

Opisując życie w Maluszynie, Helena Ostrowska wspomina budowę kanału przez 
jej męża:

[Dnia] 18 września 1859 r. podpisany został w Maluszynie przed regentem Janiszewskim 
z Radomska, akt urzędowy pomiędzy Aleksandrem Ostrowskim a Henrykiem Wodzińskim, 
właścicielem dóbr Życińska Wola i Błonie, mocą którego ustąpione zostało prawo przepro
wadzenia kanału przez grunta Błonia i Życińskiej Woli, od granicy Ciężkowiczki do grani
cy Krzętowa, niemniej prawo do wody, która dotychczas płynęła ze stawu ciężkowskiego 
przez grunta Błonia i która od tej chwili tylko do nawodnień na gruntach Życińskiej Woli 
i Błonia, a warunkiem odprowadzenia jej do granicy krzętowskiej, będzie mogła być uży
ta, w skutek czego młyn na Błoniu zniesiony zostanie. Umowa ta zawarta w celu urządze
nia łąk polewanych przewodnionych na gruntach wsi Krzętowa, Rudki i Pratkowic. Roboty 
około tego kanału rozpoczęte zostały w następnych dniach po spisaniu kontraktu150.

Warto zwrócić uwagę także na pracę obrazującą praktyczne możliwości zastosowa
nia wiedzy technicznej, zatytułowaną Tekor-Elkor151, autorstwa Wincentego B. Skotnic
kiego oraz Aleksandra hrabiego Ostrowskiego, którą można zaliczyć do dorobku nauko- 
wo-technicznego maluszyńskiego dziedzica. Publikacja ta została wydana w Warszawie, 
za zgodą cenzury, 7 lutego 1902 roku, obecnie przechowywana jest w Bibliotece Uni
wersytetu Warszawskiego. Data powyższa oznacza, iż publikacja ukazała się dopiero po 
śmierci hrabiego; możemy jednak założyć, że Aleksander Ostrowski bądź to opracowy
wał zagadnienie śluz automatycznych wespół ze Skotnickim znacznie wcześniej — być 
może nawet w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX stulecia, bądź też publikacja 
była owocem prac podejmowanych w Maluszynie, niejako wyrastając z owych doświad
czeń. W jakiejś też mierze — przynajmniej w części teoretycznej — praca ta stanowiła 
uzupełnienie i rozwinięcie wcześniejszych artykułów zamieszczanych w „Rocznikach 
Gospodarstwa Krajowego”, dotyczących problematyki nawadniania łąk. Tym razem te
matyka ta została znacząco rozszerzona o kwestie techniczne. Intencje związane z za
mysłem wydania książki jej autorzy objaśniali już we wstępie:

Przystępując do wydania niniejszego dzieła, nie mieliśmy zamiaru napisania specjalnego 
kursu dla techników lub przemysłowców. Pragnęliśmy jedynie zainteresować szersze koła 
w przedmiocie mało u nas znanym, a tak ważnym dla handlu, przemysłu i rolnictwa, lu
dziom zaś, właścicielom ziemskim lub przemysłowcom dać wskazówkę, jaką drogą iść na
leży i gdzie szukać powodzenia152.

150 Dnieje Malusyyna..., s. 82—83.
151 Praca ta omówiona została w artykule: Krytyka i  bibliografia, „Przegląd Techniczny” 1902, t. 40, 
nr 19, s. 225.
152 WB. Skotnicki, A. Ostrowski, Tekor-Elkor, Warszawa 1902, s. 1.
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Uzasadnienie podjęcia tematyki śluz automatycznych autorzy dostrzegali w zna
czeniu, jakie w czasach im współczesnych uzyskała woda, a ściślej — gospodarka wod
na. Ranga wszelkich akwenów i cieków wodnych wzrosła — dowodzili autorzy — wraz 
z rozwojem cywilizacji; przykładowo: upowszechnienie żeglugi parowej przyczyniło się 
do rozwoju światowego handlu. Gospodarka wodna to np. wykorzystywanie akwenów 
do żeglugi i transport rzeczny — będący najtańszym sposobem przemieszczania ludzi 
i towarów, a także rybołówstwo. Ponadto cieki wodne to znaczący nośnik energii, którą 
można wykorzystać do poruszania młynów, foluszów czy stacji elektrycznych. Woda to 
również czynnik podstawowy dla gospodarki rolnej, gdzie utrzymanie odpowiedniego 
poziomu nawodnienia jest zagadnieniem znaczącym153. Autorzy opracowania podkre
ślali, że rzeki w kraju są malowodne i leniwe (chodzi o niski poziom wód i zbyt mały ich 
spadek, co skutkuje niewielką ilością energii dostarczanej np. do gospodarstw), oraz wy
kazywali ich podatność na wiosenne wezbrania powodujące zalewanie pobliskich tere
nów, co skazuje okolicznych właścicieli na straty. Publikacja przedstawiała sposób zni
welowania bądź ograniczenia tych wszystkich niedogodności poprzez wprowadzenie 
automatycznego systemu spiętrzania wody lub zwiększania szybkości przepływu. Win
centy Skotnicki i Aleksander Ostrowski zaprezentowali dwa rodzaje śluz mogących słu
żyć do samoregulacji poziomu wód, wykorzystujących do tego celu własną siłę i ciśnie
nie wody, będące jednocześnie mechanizmami łatwymi w konstrukcji, jak i obsłudze.

Aleksander Ostrowski zaprezentował funkcjonowanie, sposób działania i wyko
rzystania systemu „Elkor”, Wincenty Skotnicki natomiast opracował system „Tekor”. 
Zasada funkcjonowania śluz opierała się na ich współdziałaniu, dlatego też przyjęto na
zwę „Tekor—Elkor”. Autorzy podkreślali charakterystyczne szczegóły obu systemów, 
wskazywali, iż śluzy pływakowe — dzięki swojej konstrukcji — są bardziej czułe na 
zmianę poziomu wody niż mechanizm zastosowany w systemie „Tekor”. Pewną sła
bością konstrukcji pływakowych była podatność na zamarzanie w ujemnych tempera
turach. Cechy tej pozbawione były natomiast klapy drugiego systemu, stale poddawane 
ruchom wody. Różnice te przemawiały za tym, aby na głównej rzece stawiać przegrody 
systemu „Tekor”, a w kanałach nawadniających korzystać z systemu „Elkor”154.

Praca powyższa jest interesującym przykładem połączenia teorii i praktyki. Wyro
sła ona bowiem nie tylko na bazie inżynieryjnej wiedzy zdobytej w  toku kształcenia, ale 
też poprzez praktykę, doświadczenie Aleksandra Ostrowskiego nabyte w  trakcie prac 
melioracyjnych w maluszyńskim majątku.

Wspomniana publikacja nie jest jedynym świadectwem praktycznego zmysłu i in
żynieryjnych zainteresowań właściciela Maluszyna. Dziedzic domeny śledził dokona
nia współczesnej techniki, żywo interesował się elektrycznością, powszechnie stoso
wał narzędzia i maszyny, instalował też silniki parowe i spalinowe w gospodarstwach 
folwarcznych i zakładach. Dbał również o drogi, mosty i groble, prowadził prace geo
dezyjne i kartograficzne, założył w gminie urząd pocztowy, organizował szkolnictwo 
wiejskie i lecznictwo, wspomagał mieszkańców gminy systemem zapomóg i nisko

153

154

Ibidem, s. 2—3.
Ibidem, s. 36—39.
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oprocentowanych pożyczek, umożliwiał spłatę długów — prowadząc kontraktację pro
duktów rolnych, przede wszystkim buraków jako surowca dla fabryki cukru. W poczy
naniach tych widoczne są talenty organizacyjne Ostrowskiego, także jego społecznikow
skie zaangażowanie.

Sukcesem rodziny i samego gospodarza było efektywne przejście z pańszczyzny 
na system czynszowy, co Aleksander Ostrowski uczynił stosunkowo wcześnie, mając 
na względzie rozwój swojego majątku, ale też uwarunkowania społeczne i polityczne. 
Utrzymywał właściwe relacje między dworem a wsią, które to cechowała odpowiedzial
ność, życzliwość i nierzadko też osobista sympatia, czego wyraźne dowody możemy od
naleźć w  przyjaznych gestach i postawie włościańskich mieszkańców Maluszyna i okolic 
podczas trudnych chwil powstania styczniowego, o czym wspominała Helena Ostrow
ska w swym pamiętniku155. W archiwum rodzinnym można napotkać na szereg pism 
wyrażających prośby mieszkańców maluszyńskiej gminy o udzielenie wsparcia i pomoc 
w konkretnych sprawach życiowych, co wymownie świadczy o postawie dziedzica — 
otwartej na potrzeby lokalnej społeczności. Oto przykłady takich próśb:

Warszawa, dnia 15 Maja 1871

Do Ja śn ie  W ie lm ożn ego  Pana

Za tyle dowodów łask i opieki, jakich doznaję z rodziną swoją, ze strony Jaśnie Wielmożnego 
Pana i Pani, jakie mogę Im wypowiedzieć, zawdzięczenie nasze Jem[u] służy, Boga Najwyż
szego prosić tylko mogę za Wasze zdrowie i pomyślność, dzieciom nakazywać nie potrzebu
ję, bo oni znająpołożenie swoje i czują jak im wywiązać się potrzeba za te ofiary i pomoc ja
kie doznają. Jaśnie Wielmożny Panie, rok temu upływa, że zbliża się kres ofiarowanego przez 
Jaśnie Wielmożnego Pana zasiłku, na którym opiera się byt cały familii naszej. Bogiem się 
świadczę, że przy najszczerszych chęciach nie mogę dopatrzeć środka aby uniknąć w tych 
czasach smutnego końca, jakie by nam zagroziły, jeśli jaśnie Wielmożny Pan usunął od nas 
rękę wspierającą i z nieśmiałością błagamy, chciej jaśnie Wielmożny panie przedłużyć do
brodziejstwo swoje na ten rok jeszcze. A da pan Bóg, że przyjdzie nam i pomoc 5 synów 
moich co głownie jest ich celem i najgłębszym pragnieniem — błagamy wszyscy wspólnym 
głosem o tę pomoc, jakiej nigdzie nie znajdziemy150.

Pozostaje z poważaniem 
Uniżonym sługą 

(: podpis)

Ja śn ie  W ie lm ożny P anie

Zanosząc pokorną prośbę do Ojca Jaśnie Wielmożnego Pana, aby wszedłszy w moje kry
tyczne położenie po stracie męża z pięciorgiem dzieci, bez najmniejszego utrzymania pozo
stałej, raczył dobrotliwie w swej nieocenionej dobroci podać rękę sierotom choć do czasu

155 Dnieje Maluszyna..., s. 154—155.
0 APŁ, APiOM, Akta próśb i wsparć udzielanych przez Ostrowskich, sygn. 1/212; Akta tyczące się 

wydawania świadectw i wymówień miejsca pracy, sygn. 1/213.
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56 Malus2yn i jego właściciele

ukończenia uniwersytetu przez najstarszego mego syna. Otrzymałam przychylne przyrze
czenie i nadmieniam, że Jaśnie Wielmożny Pan raczył mi wolę Ojca Swego zakomunikować 
jako odpowiedź przeze mnie zaniesioną.
Oczekując takowej z upragnieniem od Jaśnie Wielmożnego Pana, zostaję z uszanowaniem

L. Podkwska

[list opatrzony poniższą adnotacją]:
Ad przyzna na jeden od 18 Września 1860 do 18 Września 1862 złotych 1600 157.

13 Sierpnia 1860 
A. Ostrowski

Aleksander Ostrowski starał się brać czynny udział w życiu kraju, czego dowodem 
była praca w stowarzyszeniach ziemiańskich czy aktywność w instytucjach państwo
wych, co zapewniało mu silny rozgłos i kontakty, ale nierzadko też stawało się źródłem 
zgryzot i frustracji. We wszystkim jednak, co robił, dziedzic Małuszyna wykazywał wiele 
inicjatywy i życiowej energii.

W pracy i oszczędności, wspartej wiedzą i racjonalną kalkulacją, Aleksander 
Ostrowski upatrywał szans dla wszystkich ziemian — z którymi starał się jak najlepiej 
współpracować — oraz dla kraju, widząc w tych cechach istotną siłę rozwojową. Dla 
swego ziemiańskiego środowiska był często wzorem, gdyż stworzył model nowocze
snego gospodarstwa wczesnokapitalistycznego. Z drugiej strony był też człowiekiem, 
który sprawował najwyższe stanowiska w administracji Królestwa. Nie ma wątpliwości, 
że przez ten rozdział w swoim życiu przysporzył sobie wielu wrogów, nie tylko na kar
tach historii, i naraził się na zarzuty współpracy z zaborcą, a nawet oskarżenia o zdradę. 
Zwrócić jednak należy uwagę, iż Aleksander Ostrowski był przede wszystkim ziemia
ninem, a dopiero później politykiem, ponadto ocena jego działań politycznych zależy 
od przyjmowanego punktu odniesienia i bynajmniej nie musi nabierać wartości nega
tywnej. Znamienne w tym względzie są słowa wcześniej już cytowanego Ludwika Gór
skiego: Doniosłość posługipublicznej człowieka palety bardzo od okoliczpośd, w jakich znajduje są  
społeczeństwo, i  od oboniązków, jak ie okoliczności te wskazują. Stopień zasługi mierzyć mojna świet
nością otrzymanych skutkóD58. Aleksander Ostrowski był człowiekiem wszechstronnym, 
który przez całe swoje życie dążył do doskonalenia się poprzez ciężką pracę i wiarę we 
własne ideały. I choć nie należał do wyjątków, niewątpliwie tworzył pewien charaktery
styczny wzór ziemianina swojej epoki — światłego gospodarza i rozważnego przedsię
biorcy zaangażowanego w sprawy społeczne i wrażliwego na potrzeby lokalnej społecz
ności, człowieka wiernego wyznawanym zasadom i konsekwentnie realizującego wizję 
ekonomicznego i kulturowego rozwoju kraju w  warunkach utraty politycznej niepod
ległości. O tym, że obrana droga okazywała się skuteczna, świadczy poziom maluszyń- 
skiej domeny, jej ekonomiczny sukces, także inne przykłady udanych przedsięwzięć go
spodarczych, podnoszących stopień cywilizacyjnego rozwoju polskiego społeczeństwa.

157

158

Ibidem.
L. Górski, Aleksander Ostrowski..., s. 3.
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11. Służba pałacowa. Od lewej: Wincenty Ocipiński, Paweł Jędrzejczyk, 
Mikołaj Kulawiak i Józef Maciaszczyk. Maluszyn 29 sierpnia 1899 roku

W szerszej zaś perspektywie — przede wszystkim przykład Wielkopolan, którzy sfe
rę ekonomii i gospodarcze mechanizmy z powodzeniem przekształcili w oręż w walce 
z niemczyzną i pruską administracją oraz naporem innych nacji159.

159 Zob. W  Molik, Wstęp, w: R. Jaworski, Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarności 
Wielkopolan 1871-1914, Poznań 1998, s. 5-21.
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Rozdział 2.

Siedziba ziemiańska Ostrowskich 
w Maluszynie

2.1. Pałac w Maluszynie — etapy budowy, architektura, 
wyposażenie

Wybór Maluszyna na rodowe gniazdo Ostrowskich skutkował powstaniem w tej miej
scowości zespołu pałacowego. Nie stało się to od razu, w myśl jednolitego, przygoto
wanego uprzednio planu architektonicznego. Można w tym przypadku mówić raczej 
o stopniowej ewolucji, pewnym procesie kształtowania się rodowej siedziby, w którym 
brały udział kolejne pokolenia.

Ostateczną formę — taką, jaką znamy chociażby z fotografii wykonanych na prze
łomie XIX i XX wieku — pałac przybrał pod zarządem Aleksandra Ostrowskiego, 
który osobiście dokonywał poprawek i szkiców na architektonicznych planach przed
kładanych przez budowniczych. Mówiąc zatem o pałacu w Maluszynie, należy mieć 
świadomość jego zmienności, nawarstwiania się poszczególnych faz budowy, stałej 
ewolucji w  ciągu XVIII i XIX stulecia, gdyż był on rozbudowywany i unowocześnia
ny przez kolejnych gospodarzy, stosownie do potrzeb i obowiązujących trendów1. Nie 
znaczy to, że Ostrowscy przedkładali zbytek nad użyteczność swej siedziby. Przeciwnie, 
funkcja reprezentacyjna rezydencji — choć bez wątpienia ważna i istotna dla ostatecz
nego kształtu pałacu — podporządkowana była funkcjom utylitarnym. Zmysł praktycz
ny sprawiał, że pomimo wielu zmian przeprowadzanych w dobrach oraz stosunkowo 
znacznych dochodów — rodzina Ostrowskich starała się nie inwestować nadmierne
go kapitału w rozwój rezydencji czy też nakierowywać go na zaspokajanie własnych je
dynie potrzeb bądź ambicji. Ponadto dbano wyraźnie o to, aby wydatki ponoszone na 
rozbudowę czy modernizację rezydencji nie upośledzały możliwości inwestycyjnych,

1 Była to tendencja dość powszechna, widoczna nie tylko w Królestwie Polskim; zob. W. Molik, Życie 
codzienneziem iaństwa w  Widkopolsce wXIXi napoczątku XXwieku. Kultura materialna, Poznań 1999, s. 99.
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12. Pałac na planie wsi Maluszyn z 1869 roku

t  J .  j t c  ' i . 1 * 1 (

związanych z działaniami gospodarczymi. Oczywiście, starano się podążać z duchem cza
su, zgodnie z obowiązującą modą i panującymi gustami, jednakże na pierwszym miejscu 
stawiano zawsze względy praktyczne i rozwój gospodarczy majątku. Pewnego rodzaju wy- 
stawność czy też reprezentacyjność maluszyńskiej siedziby kształtowana była zatem nie tyle 
przez próżność gospodarzy bądź arystokratyczne aspiracje i fantazje, co przez funkcjonal
ne potrzeby zarówno rodziny i gospodarstwa domowego, jak też administracji związanej 
z zarządzaniem licznymi dobrami i przedsiębiorstwami tworzącymi finansowo-ekonomicz
ną potęgę rodu2. Nie bez znaczenia była także publiczna aktywność Aleksandra Ostrow
skiego, rzutująca na pozycję społeczną i wynikające stąd zobowiązania, m.in. towarzyskie.

Tak więc za sprawą Aleksandra Ostrowskiego i jego dzieci budynek otrzymał for
mę okazałego pałacu, co było efektem zarówno starań wcześniejszych pokoleń oraz 
wzrostu zamożności rodziny, jak też odbiciem rosnącej rangi i znaczenia Ostrowskich 
w środowisku ziemiańskim i kręgach polityczno-gospodarczych3.

Na temat przemian pałacowej architektury wskutek rosnącego znaczenia funkcji utylitarnych sze
rzej zob. ibidem, s. 113-114.

K. Stadnicka, Siedziba ziemiańska rodziny Ostrowskich s^Malussyna, „Prace Naukowe AJD w Często
chowie. Zeszyty Historyczne” 2009, t. 10, s. 255-274.
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60 Siedziba ziemiańska Ostrowskich w Maluszynie

13. Pałac w Maluszynie

U zarania owego procesu — powstawania pałacu w Maluszynie — jawi się dwór 
drewniany, nabyty wraz z majątkiem przez Kazimierza Ostrowskiego. Okoliczności za
kupu dóbr maluszyńskich okryły się w tradycyjnym pokoleniowym przekazie delikat
nym cieniem niepamięci. Helena Ostrowska w swym pamiętniku wspomina o tym na
stępująco:

Kiedy wieś Maluszyn weszła w posiadanie rodziny Ostrowskich, herbu Korab, teraźniej
szych jej dziedziców, nie wiadomo; to tylko pewna, że już w roku 1738 był dziedzicem Ma- 
luszyna Kazimierz Ostrowski

Powyższy zapis nosi pewne znamiona literackiej stylizacji, nadającej opisywanej hi
storii rodu romantyczny rys dawności, tradycji ginącej w zakamarkach odległej prze
szłości. Zabieg ów staje się widoczny, jeśli zważyć, że od momentu zakupu Maluszyna 
do chwili rozpoczęcia pamiętnikarskich zapisów upłynęło zaledwie 120 lat — owszem, 
niemało, lecz w realiach XIX-wiecznych i kulturze ceniącej rodzinnych antenatów, prze
szłość i genezę rodów — bynajmniej nie był to okres nadmiernie długi. Zresztą w przy
pisie rychło autorka podaje, że:

Poprzednio należał Maluszyn do rodziny Malczewskich, jak świadczą wynalezione pokwi
towania z opłacanych dziesięcin plebanowi4 5.

Pamiętnik Heleny Ostrowskiej — pomimo tej drobnej, zaznaczonej powyżej, wąt
pliwości — staje się dzisiaj jednak cennym i wiarygodnym źródłem opisującym prze
szłość Maluszyna, także historię rodowej siedziby jego dziedziców. Na tej podstawie 
możemy stwierdzić, że w chwili zakupu majątku przez Kazimierza Ostrowskiego:

4 Dnieje Maluszyna i  jego  dziedziców p  opowiadania i  p  pamięci pehrane prpep hrabinę Helenę [p Morstinów] 
Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 49.

Ibidem, s. 50. Okazuje się zatem, że przeszłość Maluszyna nie była Autorce całkowicie nieznana.
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[...] na wzgórzu nad Pilicą, stał dwór drewniany, o kilkanaście kroków, lamus murowany0.

W zbiorze archiwalnych dokumentów można odnaleźć spis inwentarza dokonany 
w chwili zakupu maluszyńskiego dworu od Malczewskich. Ow spis stanowi równocze
śnie pierwszy (i jedyny) opis dawnego dworu, dlatego też warto przytoczyć odnośne 
fragmenty w zachowanej wersji, z nieznaczną ingerencją dzisiejszego ortografa — nie 
bacząc na archaiczną formę przekazu i „talenty pisarskie” ówczesnych jurystów:

[...] Wjeżdżając we wrota dworka od Kościoła, te nowe z furtą na biegunach tarcice w za- 
mknieniu [...] od szopy i przybiane [przytwierdzone?] bretnalami, do których parkan prolon 
ga tu r do lamusa przysadzistego, i z tamtąd od weysta do weysta jak spiklerzowi tak wozo
wego aż do krat drugich, które asimdantur pierwszym. [...] Wchodząc do dworu, na którym 
przykrycie nadruinowane i liany spuchnięte, w drzwi sienne, te na zawiasach z skoblem 
i [...], w której [to] sieni okien dwa zabitych deskami, z niej ingres do pokoju na prawej ręce, 
i najprzód do pierwszego. Drzwi na zawiasach [...], z skoblami, w którym okien dwa w ołów 
oprawnych (za którymi ze dworu z wrotami coniunges ogrodzie osztachecony wokoło). Piec 
zielony kaflowy, komin murowany. Z tego pokoju alkierz i do niego drzwi ex opposito pierw
szych [...]. W tymże alkierzu okien dwa w ołów oprawnych. Szafa stara z zamknięciem. 
Z niego do spiżarki drzwi ukryte dobrze. W oknach drewno zle, piwnica nadruinowa- 
na Dużo gdzie appropiant drzwi do sianki, a z sianki do sadu, obie na biegunach. A nazad 
do spiżarki jest pokoik, do którego drzwi na zawiasach, z zawiasami żelaznymi, a w nim 
piec zielony kaflowy, komin murowany (z piecem do chleba pieczenia), okna dwa w ołów 
oprawne, a do kuczni z niego Drzwi na zawiasach + uszy bo drura zepsuta, komin muro
wany. Dymy dwa — z czeladny izby idzie dym i z pieca po lewej ręce Dużo [...]7.

Powyższy spis inwentarza — choć momentami niejasny i trudny do interpreta
cji — przedstawia typowy skromny dwór wiejski, z sienią i amfdadowym układem po
koi, w części opalanych kaflowymi piecami. Na podstawie owego opisu można sądzić, 
iż centralnie usytuowana sień oddzielała część czeladną od pokoi reprezentacyjne)— 
—mieszkalnych, ulokowanych w prawym skrzydle dworu. Czytając ów dokument, trud
no oprzeć się wrażeniu, że pierwotna siedziba maluszyńskich gospodarzy naznaczona 
była piętnem ubóstwa — długów i niedostatku. Okna w sieni zabite deskami, poszycie 
dachu „nadruinowane”, podobnie jak piwnica czy spiżarka z oknami zabitymi „złym 
drewnem” (jak można sądzić: starym i zniszczonym) — są wymownym świadectwem 
zarówno upływającego czasu, jak i braku odpowiednich środków finansowych na re
monty czy modernizację.

Istotnym szczegółem jest tutaj „przysadzisty lamus”, albowiem — po spaleniu się 
drewnianego dworu — ów murowany budynek stanie się zaczynem nowej siedziby. He
lena Ostrowska ten fragment rodowych dziejów opisywała następująco:

Po spaleniu tego dwom w 1777 r., przybudował z cegły nowy dziedzic, Michał syn Kazimie
rza, kilka pokoi od dawnego lamusa, co stanowi obecnie dolną część zachodnią teraźniejsze
go domu. Tenże Michał Ostrowski [...], odziedziczywszy Maluszyn, mieszkał zwykle w in
nych dobrach, o półtory mili odległych, zwanych Rudka. Pomimo to przybudował z cegły 6

6 Ibidem.
APL, APiOM, Akta tyczące się tytułu własności dóbr maluszyńskich, sygn. I/1.
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część znaczną dolną strony południowej domu maluszyńskiego i założył sad i ogród wa
rzywny, w kondygnacji, na wzgórzu aż po brzeg lewy Pilicy.

Wojciech Ostrowski, syn Michała [...], ożeniwszy się w roku 1809 z Józefą hrabianką 
Potocką, w pierwszym roku mieszkał także w Rudce, dziale swoim, w następującym jednak 
roku [...] osiadł w Maluszynie, przybudowawszy z kamienia do domu dolną część wschodnią 
obróconą ku kościołowi, tak iż dom stanął w kształcie podkowy [...]

Od roku 1814 począwszy, aż do r. 1847, liczne murowane budynki stanęły w kluczach 
Maluszyn, Rudka [...], Radoszewnica [...] i Bąkowa Góra [...]. W  Maluszynie samym, cala wieś 
odsuniętązostała od dworu, i z kamienia miejscowego wymurowaną jako też szereg domów 
dworskich od kościoła parafialnego ku cmentarzowi, z karczmą na końcu i domem naprze
ciwko, gdzie się znajduje obecnie szkółka wiejska, i mieszkanie felczera dworskiego. Wszyst
kie zabudowania folwarczne i gorzelnia również przez Wojciecha Ostrowskiego wystawione 
z kamienia, jako też i nowa plebania. [...] Tak wzrastał Maluszyn [...]“.

Pamiętnikarskie świadectwo Heleny Ostrowskiej pozwala postrzegać proces po
wstawania pałacu w Maluszynie w kontekście modernizacji całego majątku, wskazuje 
też fazy owego procesu, kolejne etapy przebudowy czy rozbudowy rodowej siedziby. 
Zauważmy przy tej okazji, że wszystkie nowe budynki inicjowane przez Ostrowskich 
powstają już jako budowle murowane, z cegły bądź miejscowego kamienia, czyli głów
nie białych wapieni jurajskich. Pamiętnikarka wspomina także o otoczeniu przyszłego 
pałacu, kwiatowych klombach utworzonych na obszernym dziedzińcu przed nowym 
dworem, zakładaniu ogrodu i sadu, zabudowaniach gospodarskich.

Nowy dwór w Maluszynie był zatem początkowo obiektem parterowym, muro
wanym z dostępnych miejscowych materiałów — cegły i kamienia. Michał Ostrowski 
postawił najpierw część zachodnią dworu, wykorzystując wspomniany lamus ocalały 
z pożaru. Po kilku latach powstała część południowa, jednakże nie w jednej linii, lecz 
prostopadle — oba zatem skrzydła dworu powstawały na planie litery „L”. Przełomo
wy był okres zarządu Wojciecha Ostrowskiego, wówczas bowiem dwór po rozbudowie 
przybrał kształt podkowy, powstały zatem fundamenty pod dalszy rozwój rezydencji. 
Reprezentacyjny wygląd pałacu — poprzez nadbudowanie piętra — siedziba zyska
ła, jak już wspomniano, dzięki Aleksandrowi Ostrowskiemu. Autorka pamiętnika rzecz 
całą wspominała następująco:

Przy wzrastającej famihi Aleksandra Ostrowskiego, dom mieszczący dwie rodziny okazał się 
być zbyt szczupły. Josty, budowniczy z Piotrkowa, dał plan widoku dogodności mieszkań
ców przez tychże w wielu częściach odmieniony, a przez samego Aleksandra Ostrowskiego, 
jako głównego dozorcę robót, wypolerowany9.

W kolejnym akapicie Helena Ostrowska zauważa, iż dzieło przebudowy — choć 
bez wątpienia kosztowne — nie zahamowało postępu inwestycji w  majątku, w któ
rym trwała zabudowa również innych nieruchomości, powstawała fabryka cukru w Sil- 
niczce oraz rozpoczynano prace nad melioracją łąk w  Silniczce i Pukarzowie. Owa 
uwaga wymownie świadczy o rosnących możliwościach finansowych Ostrowskich oraz

s Dnieje Maltisqyna..., s. 50—54. 
Ibidem, s. 58.
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potencjale ekonomicznym majątku, także o staraniach gospodarzy, aby budowa siedziby 
rodu i centrum administracyjnego nie upośledzała zdolności rozwojowych rodzinnego 
przedsiębiorstwa.

Na podstawie zachowanych rachunków za materiały i roboty budowlane można 
sądzić, że praca murarzy postępowała etapami i tak też rozliczano faktury — zgodnie 
z przygotowanym planem. Najpierw nadbudowano piętro nad lewym skrzydłem dworu 
i częścią frontową, w drugiej fazie postawiono prawe skrzydło. W rachunku szczegóło
wo wymieniona jest ilość wykorzystanych materiałów — liczba cegieł, desek, drewnia
nych bali itp. Wykazane są też poszczególne prace — mularskie, ciesielskie, stolarskie, 
ślusarskie, blacharskie, szklarskie i malarskie. Skalę inwestycji charakteryzuje szereg cyfr 
i wyliczeń, przykładowo: do lewego skrzydła użyto 124 348 sztuk palonej cegły, 300 kor
ców wapna, 6 korców gipsu oraz 300 fur piasku budowlanego, kilkaset różnorodnych 
belek, slupów, krokwi itd., o różnej grubości, ciosanych lub rżniętych. Niestety, kosz
torys nie wymienia wszystkich sum związanych z zakupem materiałów, można zatem 
przypuszczać, iż były one przedmiotem osobnych, cząstkowych rozliczeń. Pojawia się 
jednakże rachunek za materiały wykorzystane do prac blacharsko-dekarskich i ślusar
skich, na którym widnieje kwota 3824 zł. Razem z pracami budowlanymi koszt prze
budowy lewego skrzydła sięgnął kwoty 14 740 zł10. Do tego należy dodać wspomniany 
wcześniej koszt materiałów murarskich, ciesielskich, szklarskich i innych, np. transpor
towych. Co więcej, można przypuszczać, że również i one były niemałe.

Wykaz materiałów użytych do nadbudowy prawego skrzydła wymienia 60 000 sztuk 
cegieł, 150 korców wapna, 8 korców gipsu i 200 fur piasku do wapna. Wyszczególnia tak
że materiały drzewne i żelazno—blacharskie. Te ostatnie wyceniono na 1981 zł, prace zaś 
budowlane i wykończeniowe — na 7153 zł. Razem rachunek opiewa na kwotę 9734 zł11. 
Tak więc koszt robocizny i materiałów żelaznych — po podsumowaniu lewego i prawe
go skrzydła oraz części frontowej — to co najmniej 21 893 zł, do czego należy doliczyć 
nieznaną bliżej wartość materiałów budowlanych.

Przebudowa objęła też część gospodarczo-administracyjną, dzięki czemu całość 
zespołu pałacowego zyskała okazałą, jednolitą formę architektoniczną. Po prawej stro
nie od pałacu znajdowały się — zachowane do dziś — budynki pełniące funkcje za
plecza domowego oraz wspomnianego centrum gospodarczo-administracyjnego. To 
właśnie w nich na pierwszym piętrze Józef i Ludwika Ostrowscy stworzyli archiwum 
rodzinne12. Jeszcze za czasów Kazimierza Ostrowskiego, a później Michała i Wojcie- 
chą część dokumentów była rozrzucona po szafach w pałacowych pokojach bądź spo
czywała w oficynie administracyjnej, w  specjalnie na ten cel przeznaczonej sali. Wielu 
ziemian tworzyło domowe archiwa w swych dworach — Józef i Ludwika Ostrow
scy do sprawy podeszli jednak wyjątkowo sumiennie, gromadząc archiwalia w spo
sób uporządkowany i usystematyzowany. Nowe archiwum przechowywało dokumenty

10 APŁ, APiOM, Akta dotyczące przebudowy dworu maluszyńskiego i urządzenia jego wnętrza, 
sygn. 1/17.
11 Ibidem.

Z. Wdowiszewsld, Wiadomości o archiimm Ostrowskich ̂ Maiis^yria, „Archeion” 1929, z. 5, s. 65.
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z XVI do XIX wieku, związane z zarządem dóbr maluszyńskich oraz historią rodzi
ny, jak też liczną korespondencję; ponadto — małe archiwa rodzin spokrewnionych 
z Ostrowskimi. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment interesującego artykułu Zyg
munta Wdowiszewskiego, który miał możliwość zapoznać się z tymi niezmiernie warto
ściowymi zbiorami. Na ich temat autor wypowiadał się następująco:

We wrześniu 1928 roku miałem sposobność dzięki zaproszeniu hr. Stanisława Potockiego 
zwiedzić archiwum rodzinno—majątkowe Ostrowskich w Maluszynie. Dobra Ostrowskich 
położone w powiecie radomskowskim, nad rzeką Pilicą należały przez blisko dwieście lat 
do Korabitów Ostrowskich. Ze śmiercią śp. lózefa Ostrowskiego, członka Rady Regencyj
nej, przeszły w spadku na hr. Augusta Potockiego, po którym odziedziczył je syn wymienio
nego, obecny właściciel hr. Stanisław Potocki. Archiwum mieści się w osobnym budynku 
administracji majątku, obok pałacu, na pierwszym piętrze, w pokoju zupełnie suchym i wid
nym. Na półkach mieszczą się akta majątkowo—gospodarcze od XVI do początku XIX wie
ku, przeważnie o znaczeniu jedynie historycznym, jest to zatem typowe archiwum rodzinno 
majątkowe. Archiwum pod względem treści można podzielić na następujące działy:

I. Dyplomy papierowe królewskie (z podpisami własnoręcznymi królów wzgl. kancle
rzy i podkanclerzy) od Zygmunta III do Stanisława Augusta włącznie, tyczą się one głównie 
rodzin Ostrowskich i Moszyńskich, dawnych właścicieli klucza maluszyńskiego.

II. Akta rodzinne i genealogie. Dyplom zatwierdzenia szlachectwa Ostrowskich przez 
Heroldję Król. Pol., metryki, akta spadkowe i genealogie rodzin [...], sporządzone głów
nie do spraw procederowych. Do tego działu należy również włączyć papiery Korabitów 
Ostrowskich, odnoszące się do prawa prezentowania się infułacją łaską od 1532 do 1855 
roku. W papierach tych mieści się także kilka listów w tej sprawie [...].

III. Akta procederowo-majątkowe. Należą tutaj głównie ekstrakty z wyroków i za
pisów Trybunału Koronnego Piotrkowskiego oraz grodów województwa sieradzkiego, 
szczególnie grodu piotrkowskiego od XVI—XVIII wieku.

IV Korespondencja. Włączam ją  do archiwum, gdyż się w nim dotychczas znajduje, 
zresztą listy rodzinne, które odzwierciedlają życie członków danej rodziny, muszą być za
wsze pomieszczone w archiwum rodzinnym. Korespondencja ta jest obfita i ciekawa, gdyż 
zawiera listy osób historycznie czynnych [...]. Poza tym w dziale korespondencji znajduje się 
mnóstwo listów do osób mniej wybitnych. [...]

Poza archiwum, a przy bibliotece znajduje się mały zbiorek rękopisów w liczbie 18, 
z których wyliczam tytuły tych tylko rękopisów, które posiadają większe znaczenie 
naukowe.

1. Lustracje Małopolski z XVIII w. Zaczyna się od miasta Krakowa, następnie inne 
miasta, przy których podane wykazy cyfrowe rzemieślników. [...] Powiaty według parafii, 
[...], przy wsiach podana ilość łanów, zagród, komór z bydłem i bez bydła, rzemieślników, 
karczem etc. (brak pierwszych stron 50).

2. Taryfa pomiarów piotrkowskiego, radomskiego i radomskowskiego z przełomu 
XVII na XVIII wiek (in 4, opraw, w czerwoną skórę). Ułożona według parafii, przy mia
stach wykazy domów i ich właścicieli, przy wsiach nazwiska właścicieli. Podymne według 
dawnej taryfy uchwalone dn. 4 V 1698 roku.

3. Silva rerum, (in folio, opr. w pap. brunatny). Kopiariusz listów wyłącznie wybitnych 
osobistości polskich od roku 1738. Druki, uniwersały, pisma sejmowe i instrukcje sejmi
kowe. [...]. Różna korespondencja z pocz. XVIII wieku treści politycznej w sprawach Ro
sji, Tatarszczyzny i Szwecji. Sprawy wojskowe, senatus consulta, diariusz lubelski z roku 1716,
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diariusz sejmu warszawskiego z 1724, memoriał posłów cesarskiego i moskiewskiego, zło
żony prymasowi dn. 20 VI 1733 roku13.

W artykule Z. Wdowiszewski sugerował, że Kazimierz Ostrowski stał się właścicie
lem Maluszyna poprzez małżeństwo z Petronelą Moszyńską, jak też że Moszyńscy byli 
wcześniejszymi gospodarzami majątku. Owe uwagi są wynikiem pomyłki autora artyku
łu, wynikającej zapewne z braku możliwości spokojnego przestudiowania dokumentów 
zgromadzonych w archiwum. Fakt, iż początkowo Maluszyn należał do rodziny Puka- 
rzewskich, a później Malczewskich, w świetle źródeł — nie budzi wątpliwości. Petro- 
nela z Moszyńskich Ostrowska w posagu wniosła prawdopodobnie Suchą Wolę, Rekle, 
Zakrzówek i Sulmierzyce, a więc dobra znajdujące się w okolicy Maluszyna14.

Wspomnianych nazwisk, podobnie jak nazw miejscowości, Z. Wdowiszewski nie 
wymienia, co wymownie świadczy, że nie przeglądał on dokumentów w sposób dokład
ny, nie to było zresztą celem jego pracy. Wydaje się, że intencją autora byl jedynie badaw
czy rekonesans i przedstawienie w ogólnych zarysach zawartości rodzinnego archiwum 
Ostrowskich. Pracę tę Z. Wdowiszewski podsumował następującym stwierdzeniem:

Zwolennik regionalizmu, chcący zbadać dzieje województwa sieradzkiego, a w szczególno
ści powiatu radomskowskiego od XVI—XVIII wieku, znajdzie tutaj cenny materiał dla tła 
całej epoki, historii rodów i ich posiadłości dziedzicznych i wiążących się z niemi licznych 
procesów i stosunków majątkowych. W końcu nadmienić muszę, że akta majątkowo-go- 
spodarcze z XIX i XX wieku, ze względu na wzorowąi intensywnągospodarkę fabryczno— 
rolną, stosowaną od dawna w Maluszynie, mogą być równie ważnym źródłem dla badaczy 
stosunków gospodarczych15.

13 Ibidem.
14 Etapy kształtowania się maluszyńskiej domeny Ostrowskich —  proces nabywania kolejnych klu
czy —  był przedmiotem prac badawczych Autorki niniejszej monografii Ich wyniki przedstawia jeden 
z rozdziałów przygotowywanej publikacji, zatytułowanej Domena Ostrowskich ^Malus^ynajako przykład 
przemian kapitaästycpych w rolnictwie polskim XIX wieku [w druku]; APŁ, APiOM, Akta majątkowe i go
spodarcze tyczące się dóbr Sucha Wola, sygn. 1/218; Akta majątkowe Kazimierza Ostrowskiego 
dotyczące sprzedaży, zastawów i rozliczeń z dóbr Sucha Wola, sygn. 1/220; Akta tyczące się sporu 
o spłatę sum z dóbr Sucha Wola między Tadeuszem i Helenąz Ostrowskich Bielińskimi a Michałem 
Ostrowskim, syng. I/ 221; Akta majątkowe tyczce się dóbr Zakrzówek, sygn. 1/222; Akta majątko
we Więckowskich, dotyczące dóbr Zakrzówek, sygn. 1/223; Akta majątkowe Marianny z Dłuskich 
Wojciechowej Ostrowskiej dotyczące dóbr Zakrzówek, sygn. 1/224; Akta majątkowe Boyszowskich 
tyczące się dóbr Zakrzówek, sygn. 1/225; Akta majątkowe Agnieszki z Wolskich i Michała Łąckich 
tyczące się dóbr Zakrzówek, sygn. 1/226; Akta rozliczeń majątkowych Moszyńskiego z Maszkow- 
skimi dotyczące dóbr Zakrzówek, sygn. 1/227; Akta majątkowe Kazimierza Ostrowskiego, syna 
Wojciecha, dotyczące dóbr Rząśnia i Sucha Wola sygn. 1/228; Akta majątkowe Aleksego Ostrow
skiego, syna Kazimierza, dotyczące dóbr Sucha Wola, Rząśnia i Zakrzówek, sygn. 1/229; Akta ma
jątkowe Antoniego Ostrowskiego, syna Kazimierza, dotyczące dóbr Sucha Wola, Rekle i Rząśnia, 
sygn. 1/230; Akta majątkowe Petroneli z Moszyńskiej Ostrowskiej tyczące się dóbr Rudka, Rząśnia, 
Sulmierzyce i Zakrzówek, sygn. 1/231.
15 Z. Wdowiszewski, op. d t , s. 65.
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14. Budynek administracyjny, w którym mieściły się archiwum 
i biblioteka Ostrowskich

W budynku administracyjnym siedzibę miała kancelaria, którą, stworzył Aleksander 
Ostrowski. W niej przyjmowano plenipotentów i załatwiano wszystkie sprawy związane 
z majątkiem. Przy kancelarii istniała kasa wkładowo—pożyczkowa, która obsługiwała klien
tów16. Przy pałacu znajdowała się również biblioteka, w której gromadzono dzieła oprawio
ne i nieoprawione, a także broszury. Istniał także niewielki zbiór rękopisów archiwalnych17.

Nie znamy daty zapoczątkowującej gromadzenie egzemplarzy ani imienia założy
ciela biblioteki maluszyńskiej, trudno jest również dokładnie ustalić jej pierwotną lokali
zację. Prawdopodobnie księgozbiór mieścił się we dworze — pałacu, na parterze, w bli
skiej odległości gabinetu pana domu. W momencie rozkwitu domeny maluszyńskiej, 
gdy księgozbiór stawał się coraz bardziej liczny, najcenniejsze egzemplarze zapewne 
pozostawiono w pałacu, większą część zbioru przeniesiono jednak do budynku admi
nistracyjnego, gdzie miało swoją siedzibę wspomniane już archiwum rodzinne Ostrow
skich. Zmiana lokalizacji księgozbioru zmieniała nadto charakter domowej biblioteki — 
umieszczenie w osobnym budynku czyniło jej zasoby łatwiej dostępne dla osób spoza 
kręgu rodziny i dworskich rezydentów, co pozwalało nadać jej charakter bardziej pu
bliczny. Dzięki temu z biblioteki mogli korzystać mieszkańcy Maluszyna oraz okolicz
nych miejscowości, a jej zasoby służyły szerzeniu wiedzy i upowszechnianiu czytelnic
twa. Ciekawostką jest to, że zachował się rejestr wypożyczanych tytułów18.

APL, APiOM, Notatki osobiste natury gospodarczej Aleksandra Ostrowskiego, poczynione na pod- 
staie spostrzeżeń w dobrach Maluszyn, sygn. 11/74.

Z. Wdowiszewski, op. <ńt., s. 65.
APL, APiOM, Rejestr książek wypożyczanych z biblioteki maluszyńskiej, sygn. IV/19.
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Z dokumentów archiwalnych wynika, że biblioteka była podzielona na siedem działów:
I. Medycyna, weterynaria, higiena.
II. Prawo.
III. Architektura, sztuka, malarstwo, rysunek, muzyka.
IV Języki starożytne i nowożytne, pedagogika, słowniki, encyklopedie, kalenda

rze, gramatyki, retoryka.
V. Historia naturalna (botanika, zoologia, mineralogia, antropologia, ornitologia).
VI. Rolnictwo, leśnictwo, hodowla, przemysł, rybołówstwo, pszczelnictwo, ogrod

nictwo, rzemiosło, łowiectwo.
VII. Fizyka, chemia, mechanika, astronomia, kosmografia, matematyka, geometria, 

inżynieria, geografia, optyka19.
Powyższe zestawienie wskazuje, że kryterium porządkującym księgozbiór był układ 

tematyczny, przedmiotowy, książki zaś gromadzono głównie z intencją tworzenia zaso
bu wiedzy właściwej dla poszczególnych dyscyplin nauki oraz pod kątem przydatności 
edukacyjnej. Księgozbiór zawierał też książki z zakresu literatury oraz prenumerowane 
czasopisma. Katalog biblioteczny woluminy porządkował jednak w sposób nie zawsze 
adekwatny względem tematu publikacji czy formy gatunkowej, stąd też do literatury za
liczano np. biografie, opracowania historyczne czy podróżnicze relacje. Na margine
sie — XVIII— i XIX—wieczne serie wydawnicze w kolejnych tomach przynosiły różne 
opracowania, nierzadko też w jednym tomie mieściły się zarówno utwory literackie, jak 
i artykuły z różnych dziedzin, w czym upodabniały się do wydawnictw periodycznych. 
Przykładem tego typu wydawnictwa gromadzonego w maluszyńskiej bibliotece może 
być wielotomowy Wybór powieści moralnych i  romansów, w którym obok utworów powie
ściowych pojawiały się opracowania o tematyce historycznej, z zakresu gospodarstwa 
domowego (np. lekarstwopryeciw  teraynieyspym sprayom bydła), a nawet okultyzmu (0  spo
sobie wskrzeszania umarłych?). Każdy kolejny tom przynosił też ciekawostki, porady, zagad
ki, szarady, także dział zatytułowany „Mody paryskie”20.

Wspomniane wydawnictwo katalog biblioteczny zaliczał do działu „Powieści”, 
w którym znajdowało się 345 tomów, w tym powieści takie jak: Thomasa Moore’a Epi
kurejczyk, powieśćpoetycytia, Ludwiga Holberga Podróy do krajów podziemnych Mikołaja Kli- 
miusya, w tłum. W Stoińskiego (tytuł nadany przez tłumacza), Adama Przesmyckie
go Smutne wspomnienia nieszczęśliwego Kazimierza czy Józefa Korzeniowskiego Szczęście ya 
górami. W dziale „Romanse” katalog notował 799 tomów, w dziale zaś literatury — 
402 tomy, wśród nich Dgięła Ignacego Krasickiego (t. 1—2), powieści i nowele Bole
sława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Józefa I. Kraszewskiego i wielu innych autorów. 
Grupa określana jako „Sztuki piękne”, do których zaliczano też architekturę, liczyła 
12 tomów. „Prawo” było zbiorem złożonym ze 174 tomów, „Książki dziecinne” liczy
ły 39 tytułów, w tym pozycje takie jak: Cook dla młodzieży, Biblioteka geograficzna i  innych 
wiadomości dla młodzieży, Opis najznakomitszych podróży. Zbiór publikacji określanych jako 
„Historyczne” liczył 1125 tytułów — w tej grupie np. ks. Hugona Kołłątaja Badania

19

20

APL, APiOM, Katalog biblioteki maluszyńskiej, sygn. IV/18.
Wybórpomeśd moralnych i romansów, nakładem Drukami nr 646 przy Nowolipiu, Warszawa 1804—1805.
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historyczne (X. Hugona Kołłątaja rogbiór kryty cyny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego, z rę
kopisu wydał F. Kojsiewicz, Kraków 1842), Dzieje Polski za panowania Jagiellonów Łukasza 
Gołębiowskiego, Polska. D zieje i rgecpyj e j  rozpatrywaneprzęzJoach im a Helewela, Wincentego 
Zakrzewskiego Powstanie i  wzrost reformacji w Polsce 1520—1572 (Lipsk 1870) czy Tomasza 
Dziekońskiego Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. Z rycinami na stali rytemi 
Zoryginalnych obrazów najsławniejszych malarzy francuzkich (t. 1—8, Warszawa 1841).

Dział „Poezji” notował 195 tomów, w tym Adama Mickiewicza i romantyków, au
torów współczesnych, a także poezję nurtu oświeceniowego doby stanisławowskiej oraz 
twórców wcześniejszych, np. Jana Kochanowskiego. Grupa określona jako „Podróże i opi
sy obyczajowe” liczyła 249 tomów, „Ekonomia polityczna” zawierała 225 tomów, „Fi
lozofia” — 232 tomy, „Religia” — 389 tomów Osobnym działem był „Katalog ksiąg 
rolniczych”. W tej grupie znajdowały się tytuły, takie jak Informacje początkowe wzgkdem go
spodarstwa ziemiańskiego, Gospodarstwo wiejskie, Choroby roślin gospodarskich, Sztuka polepszania 
nabiału itp. W tym dziale tematycznym umieszczono też zbiór „Roczników Gospodarstwa 
Krajowego”. Inne czasopisma zaliczono do grupy „Dzieł periodycznych”, liczącej 178 to
mów, w tym tytuły, takie jak: „Dziennik Nadwiślański”, „Biblioteka Warszawska”, „Zbie
racz Literacki i Polityczny”, „Zabawy Obywatelskie” czy „Zabawy Przyjemne i Użyteczne”.

Bibliotekę wykorzystywano też do gromadzenia szeregu cennych informacji — za
pisków, notatek i brulionów, które służyły Ostrowskim do rozszerzania wiedzy na in
teresujące tematy. Stworzenie usystematyzowanej biblioteki pozwalało też na zbieranie 
i umieszczenie wartościowych wiadomości i dokumentów w poszczególnych działach, 
a więc w sposób uporządkowany. Zatem oprócz książek, periodyków czy brulionów 
znajdowały się tam także karty korespondencji, różne ciekawostki, a nawet numizma
ty i kolekcja banknotów W którymś momencie — jak można się domyślać — bibliote
ka została ponownie uporządkowana, a część dokumentów przeniesiono do archiwum 
w tym samym budynku.

Z notatek doktora M. Marczaka, który na prośbę Stanisława Potockiego, prawnu
ka Aleksandra Ostrowskiego, porządkował archiwum Ostrowskich, wyraźnie wynika, 
iż w latach 1920—1937 istniał podział na bibliotekę i archiwum21. Niestety, późniejsze 
zdarzenia wojenne oraz pożar pałacu dosięgnęły też bibliotekę, księgozbiór zatem uległ 
całkowitemu zniszczeniu, pozostała natomiast część dokumentów przechowywanych 
w maluszyńskim archiwum oraz nieliczny fragment materiałów, które uprzednio mo
gły być gromadzone w bibliotece, a które włączono do zasobów archiwalnych. Nie wia
domo dokładnie, w jakich okolicznościach dokumenty te ocalały. Na podstawie zapi
sów Z. Wdowiszewskiego oraz M. Marczaka, który przeglądał zachowane archiwalia po 
przewiezieniu ich do Warszawy, można do pewnego stopnia stwierdzić, co pozostało 
z dawnych zbiorów, co zaś uległo bezpowrotnej utracie.

Spośród dokumentów zaliczanych dzisiaj do Archiwum Potockich i Ostrowskich 
z Maluszyna, a które niegdyś przechowywano w pałacowej bibliotece, w znacznej mierze za
chowały się materiały przyporządkowane do działu pierwszego zbiorów bibliotecznych.

J1 APŁ, АРЮМ, Materiały do historii zbiorów Potockich w Maluszynie i informacje genealogicz
ne, sygn. 11/110.

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 



Pałac w  Maluszynie —  etapy budowy, architektura, wyposażenie 69

Wśród nich, na przykład, uwagi dotyczące udzielania pierwszej pomocy, porady far
maceutyczne czy weterynaryjne22. Z działu drugiego — prawnego — pozostał szereg 
dokumentów, niestety rozproszonych w najróżniejszych aktach. Nie ma wiadomości 
na temat działu trzeciego biblioteki — wydawnictwa nutowe bądź muzyczne, albumy 
i opracowania na temat sztuki i architektury uległy zniszczeniu lub kradzieży. Przetrwa
ło jedynie kilka naszkicowanych rysunków, niewiadomego pochodzenia, rozrzuconych 
po różnych teczkach, wśród dokumentów. Z działu czwartego pozostało wiele nota
tek, również rozrzuconych po najróżniejszych teczkach. Na szczególną uwagę zasłu
gują dobrze zachowane kalendarze z 1791 roku, czy też z 1882 roku23. Nic nie wiado
mo o dziale piątym, określanym jako „historia naturalna”. Być może notatek i zapisków 
z owego działu należy dziś szukać w tzw dissolutach nieustalonej proweniencji czy też 
anonimowych opracowaniach lub materiałach nieopisanych. Dział szósty to kompen
dium wiedzy na tematy związane z rolnictwem XVI—XX wieku. W tym zakresie w ca
łym archiwum rodzinnym można spotkać wiele cennych wiadomości zebranych przez 
Ostrowskich i rodziny z nimi spokrewnione, ale także wcześniejszych właścicieli Ma- 
luszyna i innych dóbr. Dział siódmy to z kolei zbiór wielu dziedzin nauki, którymi in
teresowali się właściciele majątku maluszyńskiego. Informacje na ten temat rozsiane są 
w różnych papierach osobistych, korespondencji i notatkach.

Zachowane dokumenty i materiały biblioteczno—archiwalne, także wcześniejsze, 
przedwojenne opisy księgozbioru, dają wyobrażenie tego, co zostało bezpowrotnie 
utracone. Nie ulega wątpliwości, że w maluszyńskiej bibliotece gromadzili Ostrowscy 
cenne egzemplarze książek i wydawnictw, głównie o charakterze historyczno-nauko
wym, edukacyjnym i artystycznym, odzwierciedlającym ich zainteresowania i pasje po
znawcze. Sytuacja ta kontrastowała z poziomem zwyczajnych, często spotykanych we 
dworach biblioteczek domowych — kiepsko zaopatrzonych, chaotycznych, niepodpo- 
rządkowanych głębszej refleksji czy zamysłowi. W XIX wieku nadal bowiem funkcjo
nował typ ziemianina niezbyt wykształconego, ograniczającego swoje lektury do Biblii, 
herbarzy i kalendarzy gospodarskich, obracającego się tylko w kręgu spraw majątku, go
spodarki i codziennych warunków bytu. Nie zajmując się czytaniem, nauką czy polityką, 
czas wolny spędzał on głównie na spotkaniach sąsiedzkich, proszonych obiadach, or
ganizowanych przez okoliczne dwory spotkaniach, kuligach, polowaniach i innych roz
rywkach. Nie brakowało też jednak ziemian -wykształconych, którzy zajmowali się sa
modzielnym studiowaniem różnych nauk, kolekcjonowali książki, stare rękopisy, druki 
lub stare dzieła, nierzadko poświęcając swym pasjom znaczną część wolnego czasu24. 
Bibliotekę Ostrowskich, odzwierciedlającą, jak już wspomniano, ich zainteresowania, 
należy sytuować, bez wątpienia, w szeregu owych pozytywnych przykładów.

Mieszkańców maluszyńskiego pałacu wyróżniał wysoki poziom kultury i wykształ
cenia. Pod tym względem należeli oni do elity polskiego ziemiaństwa. Wykształcenie * 44

11 APL, APiOM, Przepisy lekarskie, dotyczące ludzi i zwierząt domowych, sygn. IV/10.
APL, APiOM, Notatki brulionowe i kalendarze, sygn. IV/12.

44 J. Kamionkowa, Zycie literackie w  Volsce w p ie rw sz e jp o lo n ie  XIX w., Warszawa 1970, s. 40M3; T. Epsz- 
tein, Z p ió r em  i  paletą. Zainteresowania intelek tualne i  artystyczne ziemiaństwa po lsk iego  na Ukrainie w IIpołowie 
XIX w., Warszawa 2005, passim.
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uniwersyteckie Aleksandra Ostrowskiego, również wysoki poziom edukacji dzieci Alek
sandra i Heleny, rzutowało na pozycję społeczną członków rodziny, możliwość pełnie
nia przez nich funkcji publicznych, a także świadome i efektywne prowadzenie zarządu 
gospodarstwa i spółek czy przedsiębiorstw rodzinnych. Wpływało także na szeroki in
telektualny horyzont, zainteresowanie sprawami teoretycznymi i naukowymi. Wszelkie 
wiadomości związane z nauką cieszyły się wielkim uznaniem gospodarzy domu. Chętnie 
też korzystano z praktycznych poradników, przeglądano albumy, czytano poezję, dom 
rozbrzmiewał muzyką i strofami pieśni. Każdy z członków rodziny miał swoje ulubio
ne tematyczne zainteresowania, którym oddawał się w chwilach wolnych od pracy bądź 
domowych zajęć. Owe pasje w znacznej mierze odzwierciedlały działy przedmiotowe 
maluszyńskiej biblioteki. Wyeksponowanie tematyki związanej z agronomią i praktycz
ną stroną prowadzenia gospodarstwa, a także zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, 
astronomii, fizyki czy matematyki niewątpliwie było odbiciem zainteresowań Aleksan
dra Ostrowskiego. Ich liczne świadectwa tworzą zarówno publikacje autorstwa hrabie
go, jak też notatki, różne szkice i zapiski25. Synowie podążali śladem ojca, zwłaszcza Jó
zef, natomiast Jan i August z upodobaniem studiowali zagadnienia dotyczące rozwoju 
cukrownictwa, ekonomii i przemysłu. Ludwika łączyła zainteresowania humanistyczne, 
artystyczne i społeczne z botaniką oraz zagadnieniami prowadzenia sadów, upraw wa
rzywnych i ogrodów. Helena oprócz literatury czytała też opracowania pedagogiczne, 
ważne miejsce zajmowała literatura religijna. Istotnym działem tematycznym była nad
to historia — zainteresowania problematyką historyczną podzielali wszyscy domownicy 
maluszyńskiego pałacu. Bez udziału owych pasji poznawczych i wyraźnie ukształtowa
nej świadomości historycznej z pewnością nie powstałaby biblioteka i domowe archi
wum, a przynajmniej nie miałyby one tak wysokiego poziomu i dobrej organizacji. Jako 
wyraziste odbicie historycznej świadomości można też postrzegać pamiętnik zapisywa
ny przez Helenę czy różne opracowania przygotowywane przez Ludwikę.

Z budynkiem administracyjnym, mieszczącym bibliotekę, archiwum i kancela
rię, bezpośrednio sąsiadowała charakterystyczna wieża bramowa26, wiodąca na dalszy 
dziedziniec, ukształtowana w formie niemal warownej baszty, co stanowiło w archi
tekturze pałacowego kompleksu echo nobliwej przeszłości27. Wieża pozwoliła na za
mknięcie szeregu zabudowań od wschodu i stwarzała możliwość wykorzystania jej jako 
wieży ciśnień. Na wieży umieszczono też stylowy zegar28. Za nią, równolegle do pałacu, 
ulokowano oficynę kuchenną. Budynek kuchni pałacu maluszyńskiego był jednokon
dygnacyjny, zwieńczony dachem spadzistym na dwie strony z facjatą. Brama wjazdowa, 
ogrodzenie, część administracyjna, oficyna kuchenna, czworaki, kordegarda oraz dom 
gorzelanego — zachowały się do dziś.

25 APŁ, АРЮМ, Opracowania i notatki Aleksandra Ostrowskiego z zakresu rolnictwa, fizyki, astro
nomii i innych dziedzin, sygn. 11/20; L. Górski, Aleksander Ostrowski, Warszawa 1896, s. 11.
20 M. Zwoliński, Pocket rodom herbowych ziemi częstochowskiej: studium genealogiczne—heraldyczne, Częstocho
wa 2009, s. 200.
27 Funkcje owych stylizacji omawia m.in. W Molik, Życie codzienne z}emiaństwa..., s. 100.

M. Zwoliński, op. cit, s. 200—201.28
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15. Brama wjazdowa do pałacu w Maluszynie w trakcie przebudowy w 1911 roku

Niestety, sam pałac po II wojnie świa
towej i nastaniu nowych porządków uległ 
całkowitemu zniszczeniu. Pozostały jedy
nie nieliczne fotografie, natomiast spośród 
niewielu dokumentów, które dotyczyły 
opisu pałacu i jego wnętrz, zachowały się 
tylko fragmenty bądź wzmianki. Nie dys
ponujemy zatem budowlanymi planami 
czy dokładnym architektonicznym opi
sem. Dlatego też próba rekonstrukcji bądź 
charakterystyka wnętrz pałacowych w Ma
luszynie jest niezwykle trudna, możliwa je
dynie w części i z pewnym przybliżeniem, 
a więc w sposób niedokładny i często je
dynie hipotetyczny, na podstawie frag
mentarycznego spisu wyposażenia, który 
można odnaleźć w archiwalnych doku
mentach29. Ów spis, jak też inne opisy, są 
jednakże nieprecyzyjne i — jak można się 
domyślać — niekompletne, stąd wiele po
mieszczeń, a zwłaszcza znajdujących się 
w nich przedmiotów, pozostanie zagadką.

Pewni możemy być tego, że pałac miał kilka przedpokoi. W głównym — a więc 
przy wejściu, na podłodze — znajdowała się wycieraczka do zabłoconych butów.

16. Druga brama wjazdowa do pałacu 
w  Maluszynie, tzw. stróżówka

29 APŁ, APiOM, Rejestry sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, 
mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
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17. Projekty parkietów pałacu w Maluszynie

Zaraz za nią stało wielkie wieszadło na ubrania. Tuż za nim, zapewne nieco przy
sunięty do ściany, znajdował się dębowy stół z jedną szufladą, wokół którego ustawia
no sześć specjalnie zamówionych, wyplatanych krzeseł. Na ścianie wisiało lustro, a pod 
nim była umiejscowiona szafka. Należy przepuszczać, iż w pozostałych przedpoko
jach wisiały dwa wieszadła ścienne na ubrania i stały dwie szafki z dolnymi szuflada
mi. W jednym z holi był umiejscowiony stary, zniszczony fotel skórzany. Zestawienie 
wymienia też — tajemniczy dziś — szlaban. Być może była to znacznych rozmiarów 
skrzynia, która po zamknięciu wieka mogła służyć za w miarę wygodne siedzisko30, lub 
jakiś inny mebel o pionowej konstrukcji, kształtem kojarzący się z budką ustawianą na 
drogach i rogatkach do pobierania należnego myta.

Dalej, w  rzeczonym spisie wymienia się wyposażenie pokoi — w pierwszej kolejno
ści: umeblowanie salonów. Należy jednak zastrzec, że owa kolejność — uwzględniwszy 
fragmentaryczność spisu — nie może być traktowana jako wskazówka odnosząca się 
do rozkładu pomieszczeń w pałacu. Co gorsza, nie można też jednoznacznie wskazać 
architektonicznego pierwowzoru. Gdybyśmy posiadali tę wiedzę, odtworzenie rozkła
du pomieszczeń pałacowych byłoby znacznie łatwiejsze. W tej sytuacji skazani jesteśmy 
jedynie na domysły, analizy architektury innych dworów i pałaców, niekoniecznie budo
wanych w najbliższej okolicy. Jakąś podpowiedź może stanowić Krótki garys budownictwa 
wiejskiego autorstwa Kazimierza Obrębowicza, wydany wprawdzie kilkadziesiąt lat póź
niej, opierający jednak swe wskazania i porady na XIX—wiecznej praktyce budowy wiej
skich siedzib ziemiaństwa31.

Wyodrębnienie dwóch salonów wynikało niewątpliwie z dominującej przy pro
jektowaniu funkcji użytkowej, rozumianej w kontekście potrzeb towarzysko—reprezen
tacyjnych, kształtowanych przez społeczną pozycję użytkowników rezydencji, i było 
zgodnie z XIX—wieczną tendencją do wyszczególniania w dworach i pałacach coraz

30 Zob. Sylaban, w: Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, ilustrowana, Warszawa 1973 (reprint wydania 
z 1903 r.) t. 4, s. 317.
31 K. Obrębowicz, Krótki yą rys budownictwa wiejskiego, Warszawa 1886, passim.

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 



Pałac w Malusżynie —  etapy budowy, architektura, wyposażenie 73

większej liczby pomieszczeń oraz różnicowania ich funkcji. W pierwszym salonie, zwa
nym niebieskim, znajdował się piec. Gdzieś, prawdopodobnie nieopodal, stała duża ka
napa w drem ianej opranie oraz dwie mniejsze kanapy, cale pokryte w dwóch formatach. Byl 
też stół podłużny, rzeźbiony, jak można oczekiwać zgodnie z ówczesnymi standardami 
— dębowy i wzmacniany mosiężnymi, wykończonymi na wysoki połysk okuciami, oraz 
dwa małe okrągłe stoliki, do których było dwanaście krzeseł i sześć niskich fotelików. 
Część krzeseł — wyobrażając sobie owo pomieszczenie — stała przy stołach i stoli
kach, reszta pod ścianami. Oprócz nich stały jeszcze dwa fotele. Przy ścianie (ścianach?) 
zajęły miejsce dwie komody, rzeźbione, z marmurowymi blatami. Na ścianach wisiały 
dwa lustra w rzeźbionych (gipsowych — złoconych?) ramach i dwa ścienne kandelabry 
po cztery świece. Stał pająk złocony ze szkłem na dwadzieścia pięć świec i dwie duże 
lampy z brązu, z odlewanymi figurami. W oknach wisiały cztery pary białych firanek. 
Do tego były dwie portiery, podwójne wełniane, a także cztery lambrekiny do okien, 
z czego trzy wąskie, a jeden szeroki. W spisie umieszczono również sześć ozdobnych 
gzymsów do okien i drzwi, a także komplet przyborów do rozpalania w piecu, uloko
wany na podstawce, składający się z łopatki, obcęgów i pogrzebacza. Ponadto w zesta
wieniu wymienia się sześć drewnianych rozet, które prawdopodobnie stanowiły element 
ornamentacyjny sufitu.

Drugi salon, nazywany żółtym, mieścił duży okrągły rzeźbiony stół, a przy nim osiem 
palisandrowych krzeseł, krytych adamaszkiem. Stały także stoliki wkładane — ppą ciu  
sptuk komplet. Przy ścianach swoje miejsce miały komódki na ozdobne, rzeźbione [odlewa
ne z brązu?] lampy. Ponadto w salonie umieszczono dwie kanapy, całe pokryte w dwóch fo r 
matach. Spis zawiera również informacje o dwóch małych taboretach i dwóch większych, 
małej etażerce, sześciu małych krzesłach — czarnych pe płotem, w dwóch formatach. Wyposa
żenie żółtego salonu uzupełniały trzy podwójne portjery, bep hmbreli, adamaszkowe, trzy 
lambrekiny do okien — jeden spero ki, dwa wąskie, dwie pary białych firanek, pięć ozdob
nych gzymsów nad drzwiami i oknami salonu, złocony pająk ze szkłem na osiemnaście 
świec, dwie małe lampy z brązu, trzcinowy koszyczek na bilety wizytowe, jakiś pojemnik 
ukryty w plecionym koszu — być może na szczapy drewna i pomniejsze przybory do 
palenia w piecu, można się bowiem spodziewać, że również drugi salon był ogrzewany.

Kazimierz Obrębowicz zalecał, aby salon jako centrum części reprezentacyjnej pozosta
wał w dogodnej komtmikacyi pe wspystkimi częściami mieszkania o podobnem ргрерпасрегии; p o 
winien dalej posiadać dogodne połącpenie £ sienią główną, werandą, ogrodem i  parkiem, ewentualnie 
i  p oranpeń f1. Porównanie tych zaleceń z praktyką budowy i aranżacji pomieszczeń sie
dzib ziemiańskich podpowiada, że ów model realizowany był także w Malusżynie, a za
tem przynajmniej jeden z salonów sytuowany był na parterze, w  komunikacji z główną 
sienią—przedpokojem oraz ogrodową werandą. Wspomniany autor zauważa też, że: [...] 
Stosownie do ropmiarów całego miespkania bywa jeden tylko sabn, lub tep pnajduje są  ich wfcej, p od- 
dpielnemiprpepnacpeniami, jako to: sala do tańca, sa b  bilardowa, sabn mupycptiy Ш.ъъ Uwzględ
niając tę uwagę oraz wielkość rezydencji, wydaje się mało prawdopodobne, aby w pałacu

32

33

K. Obrębowicz, op. cit., s. 36. 
Ibidem, s. 35—36.
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18. Wnętrze pałacu maluszyńskiego

istniały jedynie dwa pomieszczenia określane jako salony i pełniące funkcje reprezen
tacyjne bądź towarzysko-zabawowe. Spis zatem ponownie jawi się jako niekompletny, 
o czym będziemy mogli się jeszcze w dalszym toku pracy niejednokrotnie przekonać.

Następny spisany zestaw wyposażenia dotyczył — jak to określono — pokoju Vana. 
W pomieszczeniu tym stało biurko i podłużny stół o jednej nodze. Przy biurku i stole 
stały dwa fotele i sześć krzeseł. W pomieszczeniu była także zielona kanapa, cała kryta. 
Przy ścianie umiejscowiono dużą szafę z dwiema szufladami oraz dwie małe szafki z pół
kami i jedną szufladą. Pod jedną ze ścian stało łóżko żelazne z siennikiem i materacem, 
a przy nim jedna szafka nocna. W pomieszczeniu znajdował się drewniany parawan, któ
ry miał boczne skrzydła, a także umywalka z marmurowym blatem. Zestawienie wyposa
żenia wymienia także kosz na papiery (jak zaznaczono: bardzo stary) oraz komplet przy- 
borów do obsługi pieca. Można zatem przypuszczać, że pomieszczenie było ogrzewane 
kaflowym piecem. Jakie było umiejscowienie owego pokoju w strukturze pomieszczeń 
pałacu — trudno dziś jednoznacznie orzec na podstawie zachowanych dokumentów. 
Z pewnością nie był to gabinet oficjalny, usytuowany przy kancelarii i przeznaczony do 
przyjmowania oficjalistów i plenipotentów — pomieszczenia te były bowiem wyznaczo
ne w części administracyjnej. Rodzaj wyposażenia uwzględnianego w spisie sugeruje ra
czej, że była to część prywatna — osobisty gabinet gospodarza, a zatem ów pokój mógł 
znajdować się w bocznej części pałacu lub na piętrze. Zgodnie bowiem z ówczesnym 
zwyczajem, w części centralnej domostwa sytuowano pomieszczenia ogólnie dostępne, 
w rodzaju salonu czy jadalni. Pomieszczenia prywatne, o większym stopniu intymno
ści, projektowano w bocznych skrzydłach. Nawiasem mówiąc, pojęcie intymności — 
przy znacznej liczbie służby, gości i rezydentów — pojawiło się właściwie dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku, gdy zaczęto rozgraniczać sfery prywatne dworów i pa
łaców od części publicznych czy oficjalnych. Wcześniej, jak zauważa Elżbieta Kowecka:
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dla szlachcica starego autoramentu [...] wystarczyło przecie, gdy w domu był obszerny „po
kój kompanii”, w którym jadano i pito, podejmowano gości, bawiono się, a nieraz i spano, co 
zaś do reszty pokoi, któżby się o nie zbytnio troszczył! [...] W XIX w. było to już nie do po
myślenia, teraz każda czynność, każda niemal rozrywka wymagała osobnego pomieszczenia34.

Wymownym przykładem zmian w podejściu do tworzenia i wydzielania we dwo
rach sfer prywatnych, osobistych, może być sposób traktowania sypialni pani domu. Do 
zasadniczej zmiany funkcji tego pokoju doszło dopiero gdzieś na przełomie lat dwu
dziestych i trzydziestych O ile bowiem wcześniej, jeszcze w początkach XIX stulecia, 
pomieszczenie to było ogólnie dostępne, zwłaszcza po południu i wieczorami, gdy po 
zmierzchu gromadzili się w nim liczni domownicy, tak w połowie wieku (w jego drugiej 
ćwierci) doszło do istotnej zmiany obyczajów — sypialnia stała się częścią pilnie strze
żoną i sekretną35.

W omawianym spisie inwentarza maluszyńskiego pałacu, w części dotyczącej me
bli będących w pokoju sypialnym, wyraźnie sugeruje się skromny i intymny charakter 
tego pomieszczenia. Jest jednak możliwe, że były to dwa osobne pokoje — w spisie 
i pozostałych dokumentach dotyczących budynków w Maluszynie przedstawia się nie
ścisłe w tym względzie informacje, co uniemożliwia jednoznaczne rozstrzygnięcie owej 
kwestii. Praktyka wsparta ówczesną obyczajowością nakazywała raczej wyszczególnie
nie dwóch sypialni. Tak też zaznacza to rzeczowy rejestr: przy nazwie pokoju sypial
nego widnieje wyraźnie nakreślona dwójka. Tymczasem spis zawiera — jak można się 
domyślać — wyposażenie tylko jednego pokoju. Czyżby w drugim pomieszczeniu znaj
dowało się analogiczne wyposażenie? Mało prawdopodobne. Wypada zatem kolejny raz 
uznać, że spis jest niekompletny lub też zachodziły jakieś inne okoliczności, związane 
na przykład z licznymi wyjazdami Aleksandra Ostrowskiego do Warszawy i jego czę
stym pobytem w stolicy Królestwa. Być może też wcześniej opisywane jako pokój Vana 
pomieszczenie winno być traktowane nie tyle jako prywatny gabinet, co właśnie jako 
sypialnia. Wszak stojące w nim łóżko równie dobrze mogło służyć i do popołudniowej 
drzemki, i do nocnego spoczynku. Mimo tych wątpliwości — czy też raczej w  ich sku
tek — załóżmy, że rejestr opisuje wyposażenie sypialni pani domu. Stało tam więc łóż
ko mahoniowe z materacami na sprężynach, toaletka oraz biurko. Także jedna komo
da o czterech szufladach, a do niej dwie półeczki. Ponadto jedna szafka nocna i dwie 
brzydkie — jak zaznaczono w spisie — umywalki. Stały też dwa stoły, jeden ciemny, 
a drugi jasny (wyraźna adnotacja: brzydkie) oraz składane stoliki do kościoła. Na ścia
nach wisiało pięć obrazów. Jakie były to obrazy, czy miały charakter świecki, czy religij
ny — nie wiadomo, na podstawie zachowanej dokumentacji nie sposób tego określić. 
Można jedynie domyślać się, że przynajmniej część owych obrazów przedstawiała wła
ścicieli majątku, motywy religijne bądź wyobrażenia świętych patronów, zgodnie z ów
czesnymi obyczajami, a zwłaszcza żarliwą postawą religijną Heleny Ostrowskiej, która 
to postawa często przybierała wręcz dewocyjne formy36.

34 E. Kowecka, W Sabnie i w kuchni, Poznań 2008, s. 52—53.
35 Ibidem, s. 77-79,120.

Zob. AJ. Zakrzewski, Z d je jów  dziewiętnastowiecznej ro d jn y  jem iańskiej. Ostrowscy h. Korab ̂ Malussy- 
na, w: D je je  Malustyna..., s. 38—39.
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19. Portret hrabiego 
Aleksandra Ostrowskiego

20. Portret hrabiego 
JÓ2efa Ostrowskiego

Na środku pokoju jadalnego, który bez wątpienia usytuowany był w centralnej czę
ści pałacu, stał stół dębowy z bocznymi klapami. Przy nim były dwadzieścia cztery dę
bowe gięte plecione krzesła, z czego — jak zaznaczono we wspomnianym spisie — dwa 
połamane. Przy jednej ze ścian miał swoje miejsce dębowy kredens o trzech przedzia
łach. W tym samym pomieszczeniu stał również stolik do gry w karty oraz stolik pod sa
mowar, z marmurowym blatem. Opisywane wnętrze nie odbiegało zatem od przyjętego, 
powszechnego we dworach standardu, aczkolwiek zwraca uwagę ów drobny szczegół: 
adnotacja o dwóch połamanych krzesłach. Siedziska zapewne były naprawione tak, że 
ich ułomność nie rzucała się w oczy, a krzesła mogły nadal pełnić swą funkcję, mimo 
to jednak mamy wyraźny dowód na to, że w pałacu starano się nie marnować niczego 
i wykorzystywać wszystko, co tylko do wykorzystania mogło jeszcze się nadawać. Oczy
wiście, meble były wysokiej jakości, dębowe, gięte, starannie wykończone. Marmurowe 
blaty małych stolików wyraźnie świadczą, że prócz funkcji użytkowych wyposażenia pa
łacu Ostrowscy doceniali także kwestie estetyczne i reprezentacyjne, związane z jako
ścią nabywanych przedmiotów.

Elżbieta Kowecka, jako historyk kultury materialnej, opisując pomieszczenia zwane ja
dalnią czy też pokojem stołowym, zauważa, iż wydzielenie osobnego pokoju do spożywa
nia posiłków wiązało się z porzuceniem zwyczaju, żywego jeszcze w XVIII stuleciu, który 
nakazywał podawać posiłek państwu i ich gościom w tym pokoju, w którym włamie przebywa!? 1’. 
Wspomniana autorka podkreśla też, że o ile poranną kawę motyia było p i ć  w sypialni, p o 
południową %as' w salonie, o tyle główne posiłki rodzina i  domownicy spożywali p r y  wspólnym *

37 E. Kowecka, op. cit., s. 111.
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stole w specjalnie do tego prgegnacgonym pokoju. Cgasem w więksgych pałacach bywały i dwie jada l
nie: więksga, shtgąca w pasie prgyjęć, usytuowana na parieret, i mniejsga na piętrze. Tę ostatnią 
ućytkowano co dnia, a sgcgególnie w gimie, gdy łatwiej było dogrgać mniejsgepomiesgcgenicłb. Moż
na jednak sądzić, że w przypadku pałacu Ostrowskich pokój stołowy był tylko jeden, 
usytuowany na parterze.

W prezentowanym opisie wyposażenia zwróćmy uwagę na jeszcze jeden charakte
rystyczny szczegół, a mianowicie stolik pod samowar. Jego wyszczególnienie w spisie 
oznacza bowiem, że również to urządzenie do parzenia herbaty, czyli samowar, musiało 
być na nyposageniu jadalni, choć w samym spisie się go nie wymienia38 39. Nawiasem mó
wiąc, rozpowszechnienie się samowarów na polskich stołach, w wyniku kulturowych 
wpływów Rosjan przybywających do Królestwa Polskiego, nie wiązało się z przejmo
waniem „obcej” obyczajowości. Polacy nie celebrowali — tak jak Rosjanie — procesu 
nastawiania samowarów oraz parzenia w nich herbaty, traktując ów wynalazek jedynie 
w kategoriach praktycznego urządzenia40.

Pokój Panny (panien) był urządzony dość skromnie. Znajdowały się w nim trzy duże 
jesionowe szafy, stół jesionowy z klapami do wyciągania, a przy nim sześć stołków je
sionowych wyplatanych. Za dużym parawanem koszykowym w kolorze zielonym były 
dwie umywalki. Prawdopodobnie umieszczono także wieszadło bądź szafkę do wiesza
nia z jedną półką. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, do wyposażenia pokojów dzieci 
nie przywiązywano większej uwagi, stąd też w  pomieszczeniach tych dominowała funk
cjonalność mebli — prostych i wykonanych z tańszego gatunku drewna.

Kolejnym pomieszczeniem był pokój Panów (paniczów). W nim stały dwie kana
py—łóżka brągonym repsem kryte. Dalej stolik do gry w karty, stołek z szufladą, dwie szaf
ki małe i jedna szafka nocna. Pod ścianą umieszczono komodę z szufladami, a gdzieś 
w pobliżu niej — umywalkę. W rejestrze wymieniono też nieokreślone bliżej sgtychy na 
ścianach, w ramach. Jakiego rodzaju były to grafiki oraz ile ich było — te informacje zo
stały pominięte.

Kazimierz Obrębowicz — przy okazji omawiania pokojów dla dorosłych synów — 
zalecał, aby owe pomieszczenia planować na górnempiętrge dworu wiejskiego, pokoje dla có
rek gaś powinny być ile mognościpod okiem matki i  dlatego najstosowniej umiesgcgaćje na parterge41.

Innych pokoi rejestr nie wymienia, wspomina tylko o kredensie, a w nim — o bia
łym stole z szufladą, stołku i półce oraz kredensonychporgądkach, do których zaliczono: 
dwie niebieskie lampki, jedną lampę podwójną oraz pięć małych lampek z brązu. Praw
dopodobnie kredens znajdował się nie w budynku pałacu, lecz w pomieszczeniach ad
ministracyjnych. Mogły również istnieć dwa tak samo nazwane pomieszczenia, z tą róż
nicą, że w pałacu, do którego przenoszono potrawy z kuchni i kredensu w budynku 
administracyjnym, nie trafiały one bezpośrednio na stół, lecz chwilowo umiejscawiano

38 Ibidem.
Możemy go napotkać w spisie sreber, gdzie wymieniony jest obok imbryka do herbaty; APŁ, 

APiOM, Rejestry sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, mebli i wo
zowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
40 J. Waydel—Dmochowska, Jesgcge o dawnej W'arsgawie, Warszawa 1860, s. 226.

K. Obrębowicz, op. cit., s. 35.
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je w kredensie pałacowym. Jest to możliwe, gdyż w zależności od podawanych potraw 
służba donosiła kolejne posiłki. W kredensie też odbywało się końcowe przygotowa
nie posiłków — uformowanie, przystrojenie, podgrzanie itd. Niestety, do czasów nam 
współczesnych nie zachował się spis przedmiotów z oficyny administracyjno-gospo
darczej, same zaś uwagi dotyczące wyposażenia kredensu nie pozwalają na rozstrzygnię
cie wątpliwości. Z innych źródeł wiadomo42, że kredensy, jako osobne pomieszczenia, 
towarzyszyły pokojom stołowym, czyli jadalniom. Jak pisał Łukasz Gołębiowski,kreden
sy były dawniej na końcach sal wielkich, -~a balaskami, stamtąd kredencer£ tylko podawał nacpynia 
potrzebne. Tera-~ kredens osobno je s t  prpy jadalnym pokoju43.

Istnieje także wzmianka o górce, schodkach i łóżku żelaznym. Możliwe, iż gdzieś 
pod schodami, gdy wchodziło się na górę, była wnęka, a w niej stało łóżko. Owa wnę
ka mogła być elementem ozdobnym, jak i miejscem, w którym spała jedna z osób słu
żebnych, pracująca w pałacu. Niestety, nie wiadomo także, gdzie znajdowała się owa 
górka, czy byl to pałac, czy też budynek administracyjny. Jak już wspomniano, próba 
rekonstrukcji pomieszczeń na podstawie lakonicznych zestawień czy spisów sprawia 
problemy, nie tylko z powodu malej liczby zachowanych dokumentów, ale także z po
wodu niemożności odczytania wielu nazw, pustych kartek, gdzie starł się ołówek, bra
ku dalszej części spisu rzeczy, czy też braku innych opisów bądź źródeł, na podstawie 
których można by zweryfikować podane informacje. W tej sytuacji należy jeszcze raz 
zaakcentować fakt, że zaprezentowany spis wyposażenia jest niekompletny, zachowany 
jedynie w szczątkowej formie. Nie posiadamy zatem żadnych dokładniejszych informa
cji dotyczących pokojów rezydentów, pokojów gościnnych, buduaru, palarni (o ile takie 
w pałacu były wydzielone), gabinetu, biblioteki, części czeladnej, garderób, łazienek itd.

Wobec niedostatku architektonicznych opisów pomieszczeń pałacu, warto zwró
cić uwagę na rachunki i umowy związane z odnowieniem — malowaniem wnętrza rezy
dencji. W jednym z takich dokumentów — „Ugodzie z malarzem Antonim Pyrowskim 
o malowanie w  dworze maluszyńskim na pierwszym piętrze”, datowanej na 11 marca 
1839 roku — stwierdza się między innymi:

1. Od każdego okna dubeltowego z futryną i zewnętrznym [okiennikiem (?) ugodzono] 
złp: 20, pod olej malowaniem ramy i futryn —  na kolor biały, okiennice zaś na kolor ka
mienny, [...] piaskiem lub szkłem narzucany, tak aby kamień imitowało.

2. Boazeria w oknach, gdzie wypadnie z okiennicami, lakierem chińskim w kolorze białym 
malowana. Od takiej boazerii ugodzony złp: 36.

3. Od drzwi dwuskrzydłowych [...] lakierem chińskim na kolor biały, ugodzony złp: 60.
4. Od drzwi małych pod klej malowanych —  zip: 6.
5. Od trzech balustrad do schodów z wangami [?] olejno na kolor czarny malowanych — 

w ogóle złp: 40.
6. Od pokoju mego syna w kolorze bladoniebieskim [...], sufit i rozeta w sposobie sztuka- 

teryjnym malowane, mury [ściany] farbą olejną ugodzony złp: 180.
7. Od czterech pokoi, to jest: pokoju gościnnego, dziecinnego, kobiecego i przedpoko

ju, od każdego złp: 108. Pokój gościnny w kolorze groszkowym, dziecinny w kolorze

42 Zob. K. Obrębowicz, op. cit., s. 32; E. Kowecka, op. cit., s. 115.
43 Ł. Gołębiowski, D omy i dw ory , Warszawa 1830, s. 69.
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słomianym, kobiecy w kolorze popielatym, z odcieniem pod sufitem, sufit gładki, rozeta 
na środku, przedpokój w boazerię malowany, sufit stosowny.

8. Od sieni przez dwa piętra, gładko, jednym kolorem pomalowanej złp: 54.
9. Od przyklejenia w dwóch pokojach obicia papierowego na makulaturze, od jednego po

koju —  złp: 40. Od ubrania sufitu później zgoda zrobiona będzie.
Do tej roboty majster dostarcza swoich farb wszystkich, oleju, kleju i kredy. Obowiązuje 
się całą robotę pilnie i jak najstaranniej wykończyć. Będzie miał przez czas roboty wraz 
z czeladzią wikt przyzwoity we dworze, tudzież dostarczy mu się spirytusu do lakieru 
oznaczoną dość, i mąkę potrzebną na klajster do przyklejania papierów i makulatur. Ro
bota rozpocznie się zaraz po Wielkiej nocy. Zadatek na robotę bierze złp: 500 [...]44.

Powyższa umowa wyraźnie wymienia cztery pokoje — malowane, oraz dwa pokoje 
oklejane, czyli tapetowane. Można zatem sądzić, iż na piętrze znajdowało się razem co 
najmniej sześć pomieszczeń oraz obszerny przedpokój, czy też holi — korytarz.

W podobnym dokumencie, rachunku z 1882 roku — za pomalowanie pokoi w pa
łacu na parterze, wymienia się również cztery główne pomieszczenia, tj. pokój bordo
wy, niebieski, kremowy i perłowy, prócz tego przedpokój frontowy, przedpokój około 
sali bordo, schody frontowe i kratę, zieloną sień, wygódkę, kolejne schody z balustradą, 
sionkę około grobowca (w sionce wygódka ze ściankami i sufitem do pomalowania), 
sionkę kremową na górze i na dole, ze schodami i poręczą oraz jeszcze jedną wygódką. 
Ponadto w kosztorysie wymienia się malowanie okna, szafki i ścian w kredensie {süßt 
gładki na biało), malowanie okien i drzwi w kancelarii, tamże na śdanach kolor perlony, sufit 
ogdobny. W przedpokoju frontowym wymalowano drzwi wejściowe (frontom), drywi krey- 
yowe do sionki p r ey  grobowcu, drywi syklane na główne schody, drzwi do kancelarii, drzwi do 
bordowego pokoju oraz sufit nowo pomalowany. W pokoju bordo pomalowano piec i fra
mugę, białym lakierem trzy okna, ponadto sufit oydobny. W pokoju niebieskim — piec 
i framugi (biało woskowe), jedno okno (biało lakierowane), drzwi z pokoju bordo do nie
bieskiego, drzwi niebieskie do kremowego oraz ozdobny sufit. W pokoju kremowym po
malowano komin (kominek?), okno, drzwi krzyżowe (dwuskrzydłowe) oraz ozdobny 
sufit. W pokoju popielatym — okno, drzwi do pokoju kremowego, białe lakierowane, drzwi 
krzyżowe, sufit na gładko pomahwany biały oraz nową rozetę na suficie. W  rekapitula- 
rzu rachunek wymienia pomahwanie czterech pokoi, kancelarii, kredensu, prace w czterech 
przedpokojach, trzech sieniach, trzech wygódkach, trzy schody, szereg drzwi, okien i fu
tryn, a ponadto poprawki od wilgod w róynych pokojach i uzupełnienie ubytków na czterech 
ozdobnych sufitach. Całość prac malarskich wyceniono na blisko 698 rubli45.

Na podstawie owego rachunku można zatem przypuszczać, że na dolnej kondygna
cji było co najmniej siedem pomieszczeń — cztery pokoje i trzy sienie, a także trzy miejsca 
ustronne, których liczba pozwalała uniknąć krępujących sytuacji, wynikających z koniecz
ności np. czekania w  nagłych potrzebach na zwolnienie się miejsca w toalecie, można też 
oczekiwać zróżnicowania standardu owych pomieszczeń i podziału na wygódkę dla cze
ladzi i dla mieszkańców bądź gości. Amfiladowy układ pokojów odzwierciedlają uwagi

44 APŁ, APiOM, Akta dotyczące przebudowy dworu maluszyńskiego i urządzenia jego wnętrza, 
sygn. 1/17.
45 Ibidem.

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 



80 Siedziba ziemiańska Ostrowskich w Maluszynie

dotyczące drzwi malowanych w poszczegól
nych pomieszczeniach. Wskazówka ta po
zwala pokoje niebieski i popielaty sytuować 
centralnie względem innych pomieszczeń.

Oprócz wymienionego już spisu me
bli i wyposażenia, w archiwaliach pozosta
wionych przez Ostrowskich można zna
leźć część korespondencji, jaką Aleksander 
Ostrowski prowadził z Jakubem Simmle- 
rem, warszawskim producentem mebli, 
mającym swą siedzibę w Warszawie, przy 
ul. Mazowieckiej 1346c. W zestawie doku
mentów oprócz pism sygnowanych przez 
Simmlera znajdują się także rachunki za wy
konane meble, ich krótka charakterystyka 
i — co niezwykle istotne — rysunki, we
dług których meble powstawały.

22-23. Projekty krzeseł do pałacu w Maluszynie
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24—25. Projekty stołów do pałacu w Maluszynie
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Na podstawie listu z Warszawy, datowanego na 12 sierpnia 1843 roku, możemy 
sądzić, że Simmler był główną osobą odpowiedzialną za wyposażenie wnętrza ma- 
luszyńskiego pałacu. Z treści wynika, iż Aleksander Ostrowski właśnie jemu zlecił 
wykonanie wystroju wnętrz swojej siedziby w Maluszynie46. Wersję tę potwierdzają 
wspomniane rachunki i szczegółowe wyliczenia. Z korespondencji wynika ponadto, 
że skompletowanie całego zestawu mebli nie było zadaniem łatwym. W trakcie pracy 
trwały uzgodnienia dotyczące wymiarów poszczególnych egzemplarzy oraz materia
łów, które zamierzano wykorzystać podczas tapicerowania. Część mebli była zatem już 
gotowa do odbioru, począwszy od czerwca 1843 roku, dalsza część natomiast została 
ukończona dopiero w roku następnym. Jednym z powodów opóźnień w realizacji za
mówienia były np. problemy z kupnem odpowiedniej jakości obić meblowych — we 
wspomnianym liście Simmler informuje, że nie mogąc nabyć właściwych materiałów 
w Warszawie, będzie oczekiwał na Jarmark Lipski, który odbędzie się dopiero w paź
dzierniku. Wśród przedmiotów możliwych do natychmiastowego wykonania w liście 
wymienia: mahoniową kanapę rokoko, podług wzoru — bez rolek, z wysłaniem na 
sprężynach, bez pokrycia; dwa fotele mahoniowe z roletami; dwanaście krzeseł ma
honiowych; kanapkę merydienką zwaną, na roletach; dywan [kanapę!] podług odebranego 
rysunku', dwa wielkie krzesła mahoniowe podług rysunku w p ierw sg jm  liście przesłanego, na 
roletach, z wysianiem na sprężynkach; kanapę tete-a-tete; stół mahoniowy, który stał
by p rged  kanapą rokoko', dwa stoły konsolowe; stolik okrągły ю к ок о , podług wgoru, g  dugą 
rgegbą kręconą kolonijną, stolik podłużny mahoniowy z nogami do środka zachodzący
mi, z wazonikiem; osiem krzeseł palisandrowych, wielkich jak  powygsge dwa mahoniowe, 
na roletach g  wysłaniem na spręgynach, begpokrycia', dwa stoły do kart — fason rokoko, nogi 
masif z drzewa Palsandr, zielone rzeźbione; trzydzieści sześć krzeseł jesionowych, wy
platanych trgciną intensyi orgechu,fason angielski podług wgoru alf, fotel wielki gwany Palliare, 
na roletach wysłany na spręgynach, pokryty satianem gielonym, obity frędglami. Na końcu listu 
znalazły się uwagi piszącego, który radził i zachęcał właściciela Maluszyna do nabycia 
towarów wymienionych w liście, jak również zwracał uwagę na ich możliwe rozstawie
nie w salonach oraz ewentualne zmiany w zamówieniu, na przykład zakup dwóch ma
łych merydienek do sali bawialnej. Ponadto list zawiera informacje o współpracy z tapi
cerem przygotowującym pokrycia mebli oraz wyliczenie odnośnie do ilości materiału 
potrzebnego do wykończenia przygotowywanych mebli. Całość kończy szacunkowy 
rachunek, określający wartość zamówienia na 492 ruble [?].

Prezentowany wcześniej spis maluszyńskich mebli może sugerować, iż Aleksan
der Ostrowski zamówił u Simmlera tylko część sprzętów domowego użytku. Porów
nując ze sobą oba zestawienia, tj. spis wyposażenia pałacu i specyfikacje nadesłane 
przez warszawskiego fabrykanta, można dostrzec wicie analogii, na przykład obecność 
w żółtym salonie ośmiu palisandrowych krzeseł, czy stolików wkładanych gpięciu  sgtuk 
komplet — sprzedawca mebli sugerował zakup do sali bawialnej rozstawnego stolika 
cgtery lub pięt- w jednym, w ofercie były też palisandrowe krzesła, dokładnie osiem sztuk.

1 Ibidem. Opisując w dalszej części możliwe wyposażenie wnętrz pałacowych, wykorzystano sfor
mułowania używane przez autora owego listu, z zachowaniem pisowni oryginału.
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Część wątpliwości rozwiewają wspomniane rachunki wystawione przez Simmlera, 
można bowiem sądzić, że o ile specyfikacje z 1843 roku mają charakter rachunku pro 
forma, o tyle faktura z sierpnia 1844 roku dotyczy mebli wykonanych i albo już dostar
czonych do Maluszyna, albo też oczekujących na odbiór. W pierwszym dokumencie, 
datowanym na 26 czerwca 1843 roku, wymienia się meble palisandrowe, w tym kanapę 
(według rysunku, j  nysłaniem, b e j rolek i be-~pokrycia), dwa fotele, dwanaście krzeseł, dwa 
stoły przed kanapę, stół konsolowy pod lustro, małą kanapę merydienkę, większą (boki 
j  wysłaniem), jeden stolik okrągły (tia kręconej kolumnie j  dują rjejbąpodług wjoni), stolik 
(na cjterech prjyojdobionych nogach w rgejb ępodług uporu) oraz trzydzieści sześć wyplata
nych krzeseł47. W podsumowaniu widnieje kwota 345 rubli.

Kolejny rachunek — wystawiony przez tego samego dostawcę, datowany na 
16 stycznia 1844 roku — będący powtórzeniem wcześniejszej faktury, w wyszczegól
nieniu przynosi krótki opis dostarczonych mebli.

26. Rachunek wraz z opisem mebli do pałacu w Maluszynie z 16 stycznia 1844 roku

W spisie ponownie wymienia się kanapę, fotele, krzesła, stoły i stoliki itd., określa
jąc je jako meble mahoniowe, w stylu rokoko. W opisie zwracają uwagę szczegółowe ad
notacje, chociażby takie jak ta, że dwa krzesła wielkie mahoniowe zostały wykonane według 
rysunku przysłanego w pierwszym liście, mała kanapa to mebel tete a Ute, według rysunku, 
stoły konsolowe mają 1 łokieć i 12 cali długości, stolik mahoniowy podłużny posiada 
nogi do środka schodzące, dwa stoliki do kart są również fasonu rokoko, nogi masif z drzewa

47 Ibidem.
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palisandrowego// angielski, natomiast trzydzieści sześć krzeseł zostało wyplecionych 
trzciną imitującą orgech, według wzoru w fasonie angielskim. Koszt wykonania owych 
mebli Jakub Simmler wycenił na 7393 zip. Podkreślił również, że do tej pory otrzymał 
1360 zip (zapewne tytułem zadatku), pozostaje zatem do zapłaty 6033 złp48. Do ra
chunku dołączony był list następującej treści:

jaśnie Wielmożny Hrabio!

Mam honor Jaśnie Wielmożnego Hrabiego zawiadomić, iż obstalowane meble, podług za
łączonego rachunku, zupełnie są gotowe. Upraszam przeto Jaśnie Wielmożnego Hrabiego, 
aby dla odbioru ich — dwóch fur fornalskich zwanych, z większych i dostateczną ilością sło
my do upakowania na furze — przysłać raczył49.

Wzmianka o sposobie transportu mebli pozwala uświadomić, że przewóz delikat
nych mebli konnym zaprzęgiem, po drogach raczej marnej jakości, bynajmniej nie był 
prostym zadaniem.

Pałac w Maluszynie pod względem architektonicznym i funkcjonalnym byl 
w miarę typową siedzibą zamożnego ziemiaństwa omawianej epoki — wystawny 
i obszerny. W tym kontekście zwraca jednakże uwagę opisywane urządzenie pałacu. 
Można bowiem odnieść wrażenie, że było ono — w przeciwieństwie do innych sie
dzib możnych rodzin szlacheckich — raczej skromne, oczywiście zachowując sto
sowne proporcje. Wbrew obyczajom epoki nie zmieniano wystroju wnętrz wraz z pa
nującą modą, nie gustowano w modnych meblach, które część bogatego ziemiaństwa 
sprowadzała z zagranicy, stąd też w stylistyce reprezentacyjnych salonów dominuje 
raczej konserwatywny styl rokoko, a nie modny biedermeier; w  mniej reprezentacyj
nych pokojach ustawiono meble z rodzimego dębu bądź jesionu, a nie importowanych 
mahoni czy palisandrów, które przyozdabiały salon itd. „Inwentarz mebli na drugim 
piętrze”, spisany 30 kwietnia 1887 roku, obejmujący pomieszczenia drugiego planu  by
najmniej nie uderza wystawnością, zauważalna jest natomiast racjonalna oszczędność. 
Spis ów wymienia:

Tabela 3. Inwentarz mebli na drugim piętrze

Łóżka dawne czarne 2 (dorobić 4 jesionowe)
Żelazne 2
Szafy w dwóch kolorach jesionowe 5
Umywalnie 8
Stołów jesionowych jasnych 3
Stół ciemny wyrobiony 1
Stołków wyplatanych nowych 10
Stołków zupełnie czarnych 5
Ditto mahoniowych [...] 3
Ditto orzechowych 5

48

49

Ibidem.
Ibidem.
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Kubeł 1
Czarny szezląg 1
Łóżka składane 2
Tacek blaszanych lakierowanych 4
Lichtarzy metalowych ó
Karafek 2
Szklanek 4

Źródło: APŁ, Akta dotyczące przebudowy dworu maluszyńskiego i urządzenia jego wnętrza, sygn. 1/17.

Nie skupowano też dużej liczby wystawnych obrazów czy rzeźb, wpisujących się 
w sposób charakterystyczny w architekturę innych zachowanych do dzisiaj wnętrz pała
cowych i dworskich. Starano się jednak urządzić pałac w miarę gustownie, do czego — 
jak świadczy przytaczana powyżej korespondencja — zatrudniono osobę wykwalifiko
waną z Warszawy, dysponującą odpowiednim zapleczem produkcyjnym.

27. Ludwika, August, Jan Leon i Józef Ostrowscy 
we wnętrzu pałacu w Maluszynie

Szczególnymi względami darzono też przedmioty pozostawione przez przodków, 
które tym samym traktowano zarówno jako sentymentalne rodzinne pamiątki, jak też oce
niano ich praktyczną użyteczność, dzięki czemu wiele z owych sprzętów, pomimo ich 
znacznego zniszczenia, pozostawiono w pałacu, jak choćby stary fotel czy kosz na śmieci.

Racjonalna oszczędność — charakterystyczna dla właścicieli majątku — jest wi
doczna nie tylko w adnotacjach dotyczących mebli i domowego wyposażenia (wymowne 
uwagi w rodzaju „brzydkie”, „stare”, „zniszczone”), ale także w  odniesieniu do zwykłych 
przedmiotów codziennego użytku. Świadczą o niej między innymi zachowane dokumen
ty, wśród których odnaleźć można dwa spisy sreber znajdujących się w pałacu: z lipca
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1865 roku50, z oznaczeniem wagi, i stycznia 1880 roku51. Kolejnym źródłem potwierdza
jącym wyrażoną opinię jest spis szkła i porcelany, które mieściły się w  pokojach malu- 
szyńskich52. Nieznana jest, niestety, dokładna data sporządzenia owego spisu, można je
dynie szacować, iż miało ono miejsce w  latach 1880-1928. Prawdopodobnie spis został 
zrobiony za życia Heleny Ostrowskiej, uzupełniany i aktualizowany był przez córkę Lu
dwikę, a później — kolejnych właścicieli majątku. Równocześnie jednak należy pamiętać, 
że kwestia jego kompletności — podobnie jak wcześniej przytaczanego spisu wyposa
żenia — jest sprawą budzącą kontrowersje bądź wątpliwości. Mimo to warto przytoczyć 
ów spis, jest on bowiem wielce wymowny. Pochodzące z niego informacje zostały za
prezentowane poniżej w sposób zbliżony do oryginału (wzorowanego na formie tabeli), 
z zachowaniem charakterystycznych cech autentycznego wykazu, w tym jego pisowni.

Tabela 4. Zebranie srebra spisane w lipcu 1865 roku z oznaczeniem wagi

Sztuk Klasa AdnotacjeFunty Luty
Wazy z pokrywami (...) 2 17 2 —
Półmiski większe 2 6 6 —
Półmiski mniejsze 6 16 13 —
Łyżek tuzinów ó — jedna brakująca 72 12 25 1/2 —
Grabek D: ó 72 13 ?? —
Noży D: ó 72 ?? —

Łyżki do wazy 4 2 18 —

Łyżki półmiskowe 6 1 18 —

Lichtarzy gdańskiej roboty, próby ХУ73 10 10 25 —

Lichtarzy jednakowych mniejszych 6 4 9 —
Lichtarzy małych 3 2 ?? —
Szabaśników o trzech świecach 4 12 ?? —
Solniczek w łódkę 4 1 1 —
D: okrągłych, próby 13,y 4 1 11 —
Srebro podróżne, waza z pokrywą 
i trzy salaterki

1 8 —

Taca z groszkiem 2 5 20 —
Tacki mniejsze 1 3 18 —
Obręcz od tacy owalnej mahoniowej ?? 2 6 —
Srebra z serwisu mahoniowego, 
oprócz tego co na drzewie

?? (w paczce 
osobnej)

Serwis drugi okrągły ?? 9 7 (w paczce 
osobnej)

Obręcz od tacy do niego 1 —

50 APL, APiOM, Rejestr sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli dywanów, 
mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
1 Ibidem.

52 Ibidem.
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Sztuk Klasa Adnotacje
Funty Luty

Imbryki do mleka 2 2 27 -

Samowar z fajerką, imbryk do herbaty 2 3 8 (w szkatułce)
Sztućce do (...) z porcelanowymi trzonkami 12 8 14 1 /8 —

Cukiemiczka ze szczypczykami 1 —

Klosze do wina szampańskiego 4 1 16 —

Blaty do ryb 2 18 9 —

Rożenki do ptaszków 3 9 5 —

Blaszki do butelek — ?? —

Cukiemiczka ze szkłem, staroświecka 1 ? ? 24 —

Łyżeczki do kawy tuzinów 4 
(jedna brakuje) 48 2 18 —

176 12 5/8 —

Wazy z pokrywami 2 20 8 —

Postamenta do nich 2 10 2 —

Rondelki z pokrywami 2 7 16 —

Sosjerki 2 2 7 —

Naczynia do kieliszka 1 —

216 13 5/8 —

Przez Wojciecha Ostrowskiego z Praszki kupione próby 1217

Czerpaki do śmietanki 2 9 —

Łyżka durszlakowa do cukru 1 — —

Kielnia do ryb 1 — —

Durszlaczek do herbaty 1 — — —

Łyżeczka do szpiku — — — —

Źródło: APŁ, APiOM, Rejestr sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, 
mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.

W drugim ze spisów nie oznaczono już wagi. Ważną informacją jest natomiast po
dział sreber na te, które znajdowały się w Maluszynie, oraz znajdujące się w Warszawie. 
Wynajęcie mieszkania w stolicy wynikało z działalności publicznej dziedzica z Maluszyna. 
Aleksander Ostrowski byl bowiem nie tylko członkiem Towarzystwa Rolniczego53 i To
warzystwa Kredytowo—Ziemskiego54, ale zasiadał też w Radzie Stanu55 oraz pełnił szereg 
innych administracyjno—państwowych czy politycznych funkcji, stąd też jego wyjazdy do 
Warszawy oraz pobyt w centrum polityczno-administracyjnym kraju były na tyle częste, iż 
opłacalne stało się wynajęcie stosownego lokum. Tam odwiedzała go rodzina, a także licz
ni goście, którzy przebywali w mieście. Po śmierci ojca właścicielem warszawskiego miesz
kania został Józef Ostrowski. Tu nastąpiło przekazanie przez regentów władzy wojskowej

W Garbiński, T reść R oczników  Gospodarstwa Krajowego у  la t 20—tu od  1842—1862, Warszawa 1862, 
s. 305-306.
54 L. Górski, A lek sander O strowski, „Słowo”, nr 192, Warszawa 1896, s. 3.

S. Orgelbrand, E ncyk loped iapow szechna , Warszawa 1884, t. 9, s. 9.
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(11 listopada 1918) i cywilnej (14 listopada 1918) Józefowi Piłsudskiemu. Ze względu na 
liczne kontakty towarzyskie rodziny mieszkanie było gustownie urządzone i wyposażone 
w sprzęty domowe. Wśród nich znajdowały się również srebra.

Tabela 5. Spis sreber maluszyńskich w styczniu 1880 roku
W skarbcu W kredensie W Warszawie

Wazy z pokrywami i postum entami 1 — 0
Łyżki wazowe 1 1 —

Blaty 2 2 —

Półmiski duże 2 — —

D: mniejsze — — —

Łyżki półmiskowe 2 6 —

Rondelki z rączkami 2 2 —

Sosjerki — — —

Solniczki — 2 —

Łyżeczek do nich — 4 —

Łyżeczek stołowych dorabiane w maju 1880 
+  8 szt

10 brak 1 2 +  2 —

Grabek 18 brak 1 24 6
Noży 17 24 6
Łyżeczek do kawy +  1 11 (+12) 24 6
Sztućców porcelanowych (po 3 sztuki) — 24 —

Tace 3 12 —

Taca maho: z srebrnągale: — — —

Imbryk do herbaty — 1 —

O d niego Boulair w szkatułce 1 1 —

Durszlaczek i czerpaczka — 2 —

Świeczniki o trzech świecach w szkatułce 
z serwisem na stół flaczkami 4 — —

Lichtarzy gdańskich 1 ó —

D: gładkich mniejszych — 10 —

D: małych — 2 —

Klosze na wino szampańskie 4 — —

Serwis mahoniowy z trzema kloszami srebrnymi — — —

Srebro podróżne — — —

Wazka z pokrywką — — 1
Salaterki — — 3
Uszka do wazy — — 2
Cukiemiczka zwyczajna — 1 w pokoju —

D: staroświecka ze szkłem — — 1
Rożenki do ptaszków 3 — —

Kielnia do ryby 1 — —

Łyżka durszlakowa do cukru miałkiego 1 — —

Źródło: APŁ, АРЮМ, Rejestr sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, 
mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
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Tabela 6. Spis szkła i porcelany maluszyńskiej

Szkło grube
Szklanek dobrych 31
D: szczerbatych 13
Kieliszki największe 42
D: mniejsze białe 31
D: D: D: grubsze 14
D: D: siwe 17
D: D: szczerbate 08
D: jeszcze mniejsze 30
D: najmniejsze 67
D: do szamp. Wina 17
Karafki 04
Kieliszki do szampańskiego 18
D: małe 05
Kieliszki zielone 18
D: czerwone 08
Szkło zwyczajne szklanek 18
Kieliszków dużych 10
D: mniejszych 10
D: od wódki mniejszych 03
D: D: małych 17
Karafki 02
Filiżanek karlsbadzkich 18
Spodków 19
Fajans s tary  szaf i rowy —

Talerzy głębokich 15
D: płytkich 25 + 3
D: małych 19
Filiżanek od kawy 11
Spodków 08
Sosjerka 01
Porce lana  różowa —

Filiżanek większych 12
Spodków 17
Filiżanek mniejszych 19
Spodków 35
Talerzyków 35
Porcelan a z i e lona Wa rsza ws ka —

Filiżanki 19 + 16 — 35
Spodki 18 + 20 + 4 — 42
Talerzyki 12 + 5 — 17 + 18 — 35
D: mniejsze 22 + 12 — 34
Talerze głębokie 30
D: płytkie 6 + 54 — 60
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Filiżanki do czarnei kawy 21 +  18 —  39
P o rc e la n a  B e r l iń s k a
Imbryk do kawy czarny —

D: do śmi D: —

Filiżaneczek 10
D: żółtych 8
P o rc e la n a  b i a ł a  ze s r e b r e m
talerze głębokie 45
D: płytkie 64
Ażurowe 11
Talerzyki białe 36
D: złocone 17

Porcelana Jasia do herbaty — 10 osób
S z k ło  k r a k o w s k i e
Szklanek dobrych 24
D: grzumnych [zgryzionych?! 24
Kieliszki do francuskiego 18
D: zwyczajne większe 34
D: D: mniejsze 17
D: do szampana płaskie 24
D: D: wysokie 42

Płuczek 18
Profitku 28

Źródło: APŁ, APiOM, Rejestry sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, 
mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.

Na tej adnotacji spis się kończy. Warto zwrócić uwagę, iż w porównaniu z istnie
jącą wówczas modą nie jest to wcale imponujących rozmiarów zbiór sreber, porcela
ny i szkła. Spełniał on swoje funkcje użytkowe i reprezentacyjne, miał służyć zarówno 
mieszkańcom, jak i przybywającym do pałacu gościom. Należy pamiętać, iż wiele z tych 
przedmiotów pochodziło prawdopodobnie z czasów przodków Aleksandra Ostrow
skiego, o czym mogą świadczyć np. rachunki jubflerskie, wystawione na Wojciecha 
Ostrowskiego, zachowane w rodzinnym archiwum56. Wymienia się w nich cały szereg 
srebrnych łańcuszków, sztućców, srebrnych oprawek, przykrywek, serwisów itd.

Również inne spisy i rejestry, odnoszące się do tzw. bielizny stołowej, czyli ob
rusów, serwet itp., sugerują, że także w tym względzie w gospodarstwie domowym 
Ostrowskich panowały oszczędność i dyscyplina, podporządkowane funkcjom utylitar
nym — zwykłej, codziennej praktyczności57. Niejako „kropkę nad i” stawiają spisy bieli
zny osobistej czy garderoby58, wśród których trudno dostrzec nadmierne „rozpasanie”,

56 APL, APiOM, Rachunki osobiste Wojciecha Ostrowskiego związane z potrzebami domu, sygn. 1/186.
APL, APiOM, Rejestry sreber, porcelany, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, 

mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
58 Ibidem.
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wyraźnie bowiem dominuje zmysł praktyczny, eliminujący zbędne, czyli bezużyteczne, 
zakupy. Aczkolwiek można przy tej okazji żartobliwie dyskutować, czy np. trzy nocne 
czepki pani domu to jeszcze praktycyzm, czy już nieprzyzwoitość i zbytek.

W kontekście wyposażenia pałacu można również — niejako na marginesie — 
wspomnieć o warszawskim mieszkaniu Ostrowskich. Wprawdzie temat ten nie jest bez
pośrednio związany z głównym przedmiotem opracowania, jednak uwzględniając hi
storyczne okoliczności oraz osoby Aleksandra i Józefa Ostrowskich, a także fakt, że 
mieszkanie to było niejako „przedłużeniem” siedziby rodowej, warto uwzględnić także 
i kwestię owego apartamentu, uzupełnia ona bowiem wcześniejsze uwagi i analizy oraz 
ilustruje pewien styl życia, właściwy dla czołowej, ziemiańskiej warstwy społecznej.

„Kontrakt najmu mieszkania Nr 484a”, zawarty 25 stycznia 1855 roku pomiędzy 
właścicielem posesji — panem Hrynkiewiczem (niewymienionym z imienia) a Aleksan
drem Ostrowskim, wyszczególnia następujące składniki mieszkania (»’ Pałacu n> W'ars-~anie):

1. Przedpokój— jeden.
2. Pokój — dziewięć.
3. Kuchnia — jedna.
4. Góra nad mieszkaniem.
5. Piwnica — jedna.
6. Stajnia — jedna, z górą na siano.
7. Wozownia — jedna.
8. Komórka na drzewo — jedna.

Za wynajęcie owego mieszkania na okres pięciu (początkowo) miesięcy Aleksander 
Ostrowski zobowiązywał się zapłacić właścicielowi 337 rb, 50 kop., czyli 2250 zip, n> mo
necie Ьщсерцсер kurant Rwanej, płatnej w dwóch równych ratach. Dokument zabezpieczał 
też wyraźnie prawa właściciela:

[...] gdyby uchybienie w opłacie kom ornego nastąpiło, przez to rozumie się, iż kom orne
tym samem wymówione zostało i właściciel bez wszelkich opozycji prawnych Lokato
ra z kom ornego wyrugować natychmiast może, poszukując swej należności na majątku
lokatora59.

Dokument kończą stosowne podpisy oraz adnotacja, iż inmntarp ппесфата — 
kompletny, w dobrym stanie [najemca] odebrał. Warszawska siedziba Ostrowskich była za
tem dość wygodnym apartamentem, uzupełnionym przez wyposażenie dostarczone 
z Maluszyna. Do mieszkania tego, jak już wspomniano, przenosiło się życie rodzinne 
w czasie wizyt Ostrowskich w Warszawie, co wiązało się z aktywnością społeczną i po
lityczną głowy rodu. Nawiasem mówiąc, można sądzić, że wynajęcie lokum w stolicy 
wiązało się ze sprzedażą kupionego wcześniej — przez Wojciecha Ostrowskiego — 
mieszkania w Krakowie (dokument kupna, z 24 marca 1831 roku, znajduje się w zbiorze

59 APŁ, APiOM, Rachunki osobiste Aleksandra Ostrowskiego i  rozliczenia majątkowe, sygn. 1/190.
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maluszyńskich archiwaliów60, trudno natomiast doszukać się aktu sprzedaży krakow
skiej nieruchomości, choć taki niewątpliwie nastąpił).

2.2. Otoczenie pałacu — park i ogrody

Otoczenie siedzib ziemiańskich łączyło się z architekturą dworu i było częścią stylu cha
rakterystycznego dla sposobu kształtowania przestrzeni owych siedzib. Do specyficz
nych elementów należał niewątpliwie podjazd do dworu, usytuowany tuż przed wejściem, 
o kształcie elipsy bądź okręgu, z kwiatowąrabatąpośrodku lub uformowanym niskim ży
wopłotem, będący zazwyczaj zakończeniem dojazdowej alei. W przestrzeni tej mieścił się 
także park, nierzadko o cechach ogrodu botanicznego ze starannie dobranymi drzewami.

Pałac w Maluszynie wraz budynkami do niego należącymi otoczony został rozle
głym parkiem, który swoją najpiękniejszą część rozpościerał przy południowej stronie 
rezydencji, biegnąc w  dolinę rzeki Pilicy. W  zachowanym drzewostanie występuje 19 ga
tunków drzew. Głownie są to: klon zwyczajny i polny, jawor, buk zwyczajny, dąb szy- 
pułkowy, robinia akacjowa, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, 
świerk pospolity, topola, lipa, wiąz, olsza, wierzba biała oraz cis. Najstarsze drzewa liczą 
ponad 200 lat i są niemymi świadkami historii maluszyńskiego dworu61. Helena Ostrow
ska na prośbę swojego męża, Aleksandra Ostrowskiego, sporządziła krótką notatkę 
w swoim pamiętniku, dotyczącą drzew zdobiących ogród i dziedziniec maluszyński:

Dla ciekawości przyszłych lat wymierzyłyśmy z Ludwinią w szczególności ulubionych
drzew naszych objętość, czyli obwód Pniów o łokieć wysokości nad ziemią. Poczynając od
posadzonych w [18]60 roku kasztana na lewym cyplu terasy przed domem ku rzece: rachu
jąc na łokieć polski = 24 calom (cal milimetrów = 24).
1. Kasztan (sześć dziesiątnik zwany, zobacz tom I, str. [31]) o łokieć od ziemi obwodu —  

łofkieć] 14 cali
2. Lipka posadzona na piętrze oddzielonej w części splantowanej i dodanej do ogrodu 

w r. 1856, około której wije się droga ku mostowi —  I 9"
3. Lipa największa, pojedyncza, ocieniająca róg dom u północno-zachodni —  6" 5 i 1/2
4. Lipa, ostania ku rzece z rzędu oddzielającego przy dom u dziedziniec od tarasu —  3 23"
5. Wiąz stojący pojedynczo na drodze prowadzącej spod lipy n r 4 ku wyspie —  2 12 i 1/2
6. Grusza nad drogą ku folwarkowi z dziedzińca —  2 19
7. Lipa na prawo od wjazdu przez bramę od stajni z rzędu stojących naprzeciwko frontu 

dom u —  4 22
8. Kasztan w końcu dziedzińca naprzeciwko stajni —  21. 22 cale
9. Jesion odznaczający się wysokościąi kształtem palmy w klombie po lewej ręce —  bramy 

od stajni —  I 12 i 1/2
10. Topola, 2 nadwiślańskie u  wejścia klombu, ku kancelarii wójtowskiej po lewej ręce —  

3 16 i 1/2

APŁ, APiOM, Akta Wojciecha Ostrowskiego, dotyczące rozliczeń majątkowych i wydatków ogól
nych, sygn. 1/185. Nazwa dokumentu może być w pewien sposób myląca, należy zatem sprecyzować, 
iż mamy do czynienia z aktem zakupu mieszkania przez Ostrowskich.
01 M. Zwoliński, op. cit., s. 199—200.
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11. D itto (topola) po prawej ręce —  3 13 i 1/2
12. Wiąz z ławeczką w prost naprzeciwko wójtowskiej kancelarii —  I 18 i 2 /3
13. Dąb przy sadzie za kuchnią, wśród klombu —  I 5 i 1/2
14. Topola stara z dzwonkiem kuchennym na trawniku nad samą drogą do ogrodu za kuch

n ią  wracając do domu, matka wszystkich topoli maluszyńskich —  4 12
15. Topola najpiękniejsza, tejże córka, w całym rozwoju siły i młodości na tarasie obok kasz

tan sześćdziesiątka —  3 7

NB. Ten kasztan został nam  drogim wspomnieniem, bo pod jego cieniem na ławeczce lu
biła przeszłej jesieni siadywać z robo tą  lub książką w ręku matka moja, która już nigdy ani 
tu  pomiędzy nami, ani nawet w tej postaci oczy nasze ujrzeć nie mają62 63 64 65.

Maluszyńskie ogrody zostały założone w końcu XVTII wieku — jeszcze staraniem 
Michała Ostrowskiego. Dzieło to kontynuował jego syn, Wojciech, a przede wszystkim — 
żona Wojciecha, Józefa z Potockich Ostrowska, odpowiedzialna za dwa ówczesne sady 
oraz otoczenie dworu. Helena Ostrowska w swoich notatkach wspominała:

Gdy Wojciech Ostrowski, jako zabiegły gospodarz przestawał w dobrach, wszelako z postę
pem  czasu zaprowadzając udoskonalenia, żona jego, Józefa z Potockich, zajmowała się czyn
nie upiększeniami koło dworu, obsadzając w klomby obszerny dziedziniec, rozciągający się 
pomiędzy domem, rzeką dwoma sadami i zabudowaniami gospodarskimi. Za jej staraniem 
droga przez wieś i podwójna aleja z topoli, prowadząca od zachodnich wrót dziedzińca, wysa
dzonymi zostały, a sady obfitościąi pięknymi a rzadkimi owocami zasłynęły na całą okolicę03.

W kolejnym pokoleniu obowiązek dbałości o tę część maluszyńskiego gospodar
stwa spadł właśnie na Helenę Ostrowską.

Ogród maluszyński można nazwać „kwiatowym”. Zarówno Józefa Ostrowska, jak 
i jej synowa Helena z poświeceniem dbały o tę część otoczenia — narzucając spojrzeniu 
osób odwiedzających Maluszyn paletę barw, a ich powonieniu delikatne pasma kwiato
wych zapachów. We wspomnianych wcześniej notatkach można przeczytać takie opisy:

Dnia 18 października, wracamy dopiero co, o zachodzie słońca, z przechadzki po polach 
maluszyńskich, okrytych zielonością oziminy, w tym więcej maj przypominającą że ognisko 
zupełnie po wiosennemu się w niej żółci. Na moim stoliku stoi bukiet, złożony oprócz je
siennej rezedy, z róż, goździków i lewkonii w gruncie zerwanych. [,..]°4

Dnia 5 listopada jeszcze mi ofiarowała Ludwinia, wracając z przechadzki, takiż sam bu
kiet kwiatów gruntowych, który mnie był już 18 października zachwycił05.

Helena Ostrowska powinność względem ogrodu scedowała tradycyjnie na córkę, 
Ludwikę, oczywiście po osiągnięciu przez nią odpowiedniego wieku i niezbędnej doj
rzałości. Młoda Ludwika do wyznaczonego jej dzieła zabrała się z ogromną pasją i en
tuzjazmem, w wyniku czego ogród został znacząco powiększony i unowocześniony, 
zarówno poprzez zaprowadzenie nowych upraw oraz posadzenie nowych drzew owo
cowych, jak i zastosowanie nowoczesnych metod pielęgnacji roślin.

62 Dnieje M alus^yna..., s. 221—224.
63 Ibidem, s. 54.
64 Ibidem, s. 194.
65 Ibidem, s. 195.
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28. Fragment parku w Maluszynie

29. Staw ze sztucznie usypaną wyspą w parku w Maluszynie
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30. Helena hrabina Ostrowska 31. Ludwika Ostrowska

Dzięki Ludwice i jej zamiłowaniom do eksperymentów ogrodniczych gospodarstwo 
wzbogaciło się o nowe gatunki drzew owocowych, został założony nowy warzywnik oraz 
owocarnie, czyli szklarnie — pozwalające nie tylko na intensyfikację dotychczasowych 
upraw, ale także zaprowadzenie z sukcesem upraw wcześniej na tym terenie niespotyka
nych, takich jak winna latorośl. Sama Ludwika tak opisała dzieje owocarni maluszyńskiej:

Dzieje owocarni w Maluszynie

W  roku 1880 założone były po raz pierwszy dwa w kwietniu. Wino okwitlo w pierwszej po
łowie czerwca. Okna zdjęte były w początku lipca; pierwsze grona jeszcze trochę kwaśne, ale 
smaczne, zerwane były 25 sierpnia.
Okna założone w październiku. Ostatni zbiór był w 1 połowie listopada.
Okna przez zimę leżały bez dodatkowego okrycia. Brzoskwinie i morele zaopatrzone były 
słomą winna latorośl położona na ziemi i pokryta lekko ściółką. Kilka gałązek, pozostawio
nych na próbę przywiązanych do kraty, przezimowało bardzo dobrze, bez żadnego okrycia. 
Przy ciepłej temperaturze okna bywały uchylone. Przy spuszczonych oknach była zwykle 
różnica 4 stopni wewnętrza i z zewnętrza. Przy dwudziestu jednak stopniach mrozu (które 
trwały tylko parę dni) w owocami było 10 stopni.
W roku 1881 morele okwitły w pierwszych dniach kwietnia, lm aja wszystkie pędy na winnej 
latorośli były rozwinięte, pod murem dochodziły stopy długości. Na wielu pączki kwiatowe 
już były widoczne, im owoc moreli dochodził wielkości małej [...].
Brzoskwinie zakwitły w końcu kwietnia. Bardzo dobrze owoc związały. 1 maja pokazał się 
pierwszy kwiatek poziomkowem pod murem i dopiero 27 było całe gronko w pełnym kwiecie. 
Od 22 do 28 były pędy wiązane i wąsy wyłamywane.
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32. Widok z pałacu na ogród i park w Maluszynie

5 czerwca dopiero zakwitło wino na kracie, od razu dosyć obficie, ale tylko w środku długo- 
ści owocamii; drzwi na przestrzał były otwarte, małe okna dolne zdjęte, a górne dwa jednak 
zwykle uchylone. Kwiat rozwijał się silnie, przystępując od środka ku dwom końcom. Po 
paru dniach nastąpiły wyjątkowe zimna i czas pochmurny, jak wykaże tabela. Na noc owo
carnia bywała zamykana szczelnie i na dzień tylko drzwi otwierane na przestrzał, a okna 
wszystkie zamknięte. Kwiat postępował b. wolno.
17 czerwca jeszcze kilka krzaków przy wejściu nie miało ani jednego kwiatka, również jak 
sznury pod oknami dolnemi. Na drugim końcu już wino zakwitło. W samym środku były 
jeszcze w gronach pojedyncze kwiaty w pączkach.
22 czerwca wszystko w pełnym kwiecie, na krzakach przy wejściu można jeszcze znaleźć 
kilka gron, bez żadnego rozwiniętego kwiatka.
Wino poziomkowe ma ziarnka m.w. takiej wielkości O. W środku długości kraty wyraźnie 
związane grona, choć kwiat jeszcze w ogóle nie opadł. Na długich latoroślach powieszo
nych na krokwiach. U samej góry już grona związane, choć to niedaleko od wejścia. Im ni
żej, tem kwiat posunięty06.

Ogród warzywny, podobnie jak pobliski sad, pełnił natomiast przede wszystkim 
funkcje użytkowe, choć odpowiednio rozplanowany i wypielęgnowany mógł być rów
nież źródłem miłych doznań estetycznych. Warzywnik Ludwika umiejscowiła zgodnie 
z wcześniejszymi planami ogrodu, niedaleko pałacu. Dostarczał na stół pański świeżych 
jarzyn, a do kuchni najpotrzebniejsze warzywne składniki. Na podstawie zachowanego 
szkicu możemy odtworzyć strukturę ogrodu warzywnego. Prezentuje ją poniższy rysu
nek, wykorzystujący schemat nakreślony przez Ludwikę Ostrowską.

óó APL, APiOM, Akta tyczące się spraw gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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33. Schemat ogrodu warzywnego w Maluszynie

Na działce pierwszej (zasilanej — jak skrupulatnie zaznaczono — nawozem bydlę
cym) rosła kapusta i brukselka. Na działce drugiej, tak samo nawożonej, rosły szparagi, 
a na trzeciej — ziemniaki oraz kwiaty. Czwarta działka była podzielona na szkółkę oraz 
rośliny nasienne. Na piątej działce, „bez nawozu”, rosła marchewka i pietruszka, a także 
wysiewana jesionią egzotyczna salsefia67. Na kolejnej działce umieszczono rzepę i groch. 
Na siódmej działce rosły kwiaty oraz roślinny nasienne. Na ósmej działce znajdowa
ły się kalafiory oraz buraki. Dziewiąta i dziesiąta — położone naprzeciwko siebie — 
były najmniejszymi skrawkami ziemi w całym ogrodzie, niestety nie wiadomo, co na 
nich uprawiano. Prawdopodobnie była to też pietruszka i salsefia. Na jedenastym ka
wałku siano cebulę, a na następnym — marchew i pietruszkę. W bliskiej odległości ro
sły na trzynastym kawałku ogórki i kalafiory. Czternasta działka („nawóz bydlęcy”) była

Salsefia — „kozibród lekarski” Zwany też „porolistnym” lub „owsianymi korzonkami” (Tragopo- 
gon porrifolius) — jednoroczna bądź dwuletnia roślina dziko rosnąca na obszarach śródziemnomor
skich, uprawiana ze względu na jadalny cienki korzeń; zob. Encyklopedia powszechna PW'TSl, t. 4, War
szawa 1976, s. 123.
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podzielona na dwie części: w pierwszej rosły także ogórki, a w drugiej mieściła się szkół
ka, podobnie jak na piętnastej działce, z tą różnicą, iż bez nawozu. Szesnasta działka 
(„nawóz bydlęcy”) była jednym z największych kawałków ziemi. Rosły na niej karczo
chy, ogórki, kalafiory i kapusta. Na następnej działce („bez nawozu”) założono szkółkę. 
W sąsiedztwie tej działki („nawóz bydlęcy”) położony był ostatni kawałek ziemi, gdzie 
umiejscowiono ziemniaki i kalarepę68. W dokumentach dotyczących ogrodu, a w tym 
i ogrodu warzywnego, podane są informacje na temat zbieranych nasion.

Tabela 7. Nasiona zebranych warzyw
Nasiona warzyw zebrane 92

— funty
Buraki czerwone —

Cebuli (?) —

farnus —

Kapusta włoska —

Kapusta brukselska —

Kapusta biała zwyczajna —

Kalarepy trochę —

Kalafiory zeszłoroczne algierskie —

Kukurydzy szekli —

Marchewki długiej czerwonej 61
Ogórki inspektowe 2
Ogórki gruntowe 1/2
Pory brabanckie —

Pietruszki zebrano 1
Pomidory 4 odmian —

Źródło: APŁ, APiOM, Akta tyc2ące się spraw gospodarki dworskiej 
w dobrach Malus2yn, sygn. I/10.

Wszystkie produkty z ogrodu były przenoszone przez służbę dworską do budynku 
administracyjnego, gdzie funkcjonowała kuchnia dworska. Następnie przygotowane po
trawy przewożono specjalnie do tego przystosowanym wózkiem do pałacu. Przy kuchni 
znajdowały się spiżarnie, gdzie przechowywano jedzenie.

Oprócz części warzywnej, tzw. warzywniaka, Ostrowscy wydzielili także sektor sa
downiczy, złożony z dwóch działek. Pierwsza położona była zaraz przy pałacu, koło 
muru oddzielającego budynek od stodoły. Rosły tam morele, brzoskwinie i grusze. 
Szczególną popularnością i staraniem cieszyły się te ostatnie. Występowały w wielu od
mianach: szwajcarskie bery, białe, kaiserbery zimowe, opalinki jesienne, bergamoty je
sienne, virgoulesy, bery jesienne, cukrówki letnie, cytrynówki letnie, makówki, owsianki 
i panny69.

68

69

APŁ, APiOM, Akta tyc2ące się gospodarki dworskiej w dobrach Malus2yn, sygn. I/10. 
Ibidem.
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34. Wieża bramna przyległa do oficyny 
kuchennej, ulokowanej naprzeciwko pałacu 

w Maluszynie

Tabela 8. Spis szczepionych gruszek na dziczkach 1877 roku

Numery dane według 
książki Ogrodnika

Przyjęte

N
ie

O
grodnik

Piotr

Z
iętara

O
gółem

№ 1 Szwajcarskie bery — — 11 8 — 1 9 3 20 12
№ 3 Białe -/- — — — — — — 2 2 22 2
№ 4 Kaiserbery zimowe — — 11 — 14 2 14 — 39 2
№ 6 Opalinki jesienne 2 1 — 1 8 1 53 7 63 10
№ 7 Cytrynówki letnie — — 13 2 16 — 22 4 51 6
№ 8 Makówki -/- — — 1 — 17 7 26 11 44 18
№ 9 Owsianki -/- — — 7 — 8 1 4 4 19 5
№ 10 Panny -/- — — — 4 1 49 23 53 24
№ 12 Bergamoty jesienne — — 12 10 1 — 1 — 14 10
№ 13 Virgulense bery jesienne 5 4 5 — 10 1 10 2 30 7
№ 14 Cukrówki letnie — — 38 — 9 — 5 1 52 1

Razem 7 5 98 21 87 14 195 57 387 97

Źródło: APL, APiOM, Akta tyczące się spraw gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I / 1 0 .
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Ludwika Ostrowska — mając pieczę nad uprawami sadowniczymi — kilkakrotnie 
korespondowała z „Ogrodnikiem Polskim” w Warszawie w sprawach dotyczących ho
dowli drzew owocowych oraz ich owoców.

W jednym z listów Ludwiki Ostrowskiej czytamy:

Maluszyn 24/10 1888

Do Redakcji Ogrodnika Polskiego w Warszawie

jako stała prenumeratorka pozwalam sobie przesłać kilka 
gatunków gruszek i jabłek z prośbą o nadanie nazw wła
ściwych oraz o wskazówkę, jaką cenę mogłabym otrzymać 
w spółce owocowej za (...) gruszek № = 1 i № = 2 które są 
wyborowe i w tutejszych warunkach zwykle się udają. Tego 
roku nie mam ich na sprzedaż, ale może w przyszłym mieć 
będę z młodego sadu.
№=1 nazywają u nas Virgulense 
№=2 nazywają u nas Kajserberami
O takową odpowiedź proszę, jeśli nie w Ogrodniku to pocz
tą do Maluszyna przez Silniczkę.

Z wyrazami szacunku 
L. Ostrowska

Czy mogę prosić o adres Pana Robenbluma, który sprzedaje 
sok tytoniowy zalecany na niszczenie mszyc?70

Druga c z ę ś ć  ogrodu położona była nad rzeką. Dzieliła się na górną, położoną 
koło pałacu, i dolną— zaraz przy rzece. Rosły tam jabłonie, grusze i śliwy z zakładu 
Włodzimierza Turkowskiego w Warszawie. W pobliżu znajdowała się najmłodsza część 
ogrodu, tzw. wschodnia (Mozetana), gdzie rosły wiśnie, orzechy włoskie i śliwy od 
pana Jankowskiego. Nad rzekąw 1874 roku powstała — wspomniana już wcześniej — 
szkółka drzewek owocowych, umieszczona na różnych skrawkach ziemi ogrodu, 
w której hodowano grusze, wiśnie, czereśnie i jabłonie. W całym ogrodzie rosło około 
1026 drzew, co potwierdza krótka notatka w dokumentach Ostrowskich:

Tabela 9. Szkółka drzew owocowych w ogrodzie maluszyńskim 

Sad był założony:
Górna część w roku 1882 głównie gruszami i wiśniami z własnej szkółki. Dolna część i dosadza- 
nie między górnymi rzędami przeważnie jabłoniami, a także gruszami i śliwami z Zakładu Wł. 
Turkowskiego z Warszawy w roku 1890.
Przestrzeń 4 morgi
Najmłodsza część wschodnia (Mozetana) orzechami włoskimi, wiśniami i śliwami od Pana Jan
kowskiego w roku 1900.

35. Okładka „Ogrodnika 
Polskiego”

70 Ibidem.
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jabłoni 286 — — — 236
Grusz 196 — — — 196
Czereśni 16 — 16 — 32
Wiśni 190 — 32 — 222
Śliwy 36 — — — 36
Węgierek — — 130 — 130
Morel — — 84 — 84
Orzechów — — 40 — 40

— 724 + 302 = 1026
Źródło: APŁ, АРЮМ, Akta tyczące się spraw gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.

Najwięcej było tradycyjnych jabłoni i grusz, a najmniej moreli i orzechów. Do po
mocy przy pracach w ogrodzie został zatrudniony ogrodnik, w pielęgnacji sadu po
magał także kierownik gorzelni w Maluszynie. W dokumentach właścicieli Maluszyna 
znajduje się krótka historia szkółki drzew owocowych. Widać wyraźnie, iż dla Ludwiki 
Ostrowskiej autorytetem w tej sprawie byl niejaki Jedlinek.

Historia szkółki według metody Jedlinka założonej w Maluszynie 1874 roku

1874 w roku 1874 zasiana była jedna grządka w kwaterze № 14 ziarnkami z gruszek dzikich 
ulęgałek w miesiącu październiku lub listopadzie.
1875 w roku 1875 na wiosnę wzeszła część tych gruszek.
1876 w roku 1876 na wiosnę wyrosłe drzewka zostały przesadzone w odstępach kilkocalo- 
wych na tej samej kwaterze, w miejscu zaś, skąd były wydobyte, wzeszło znów bardzo dużo 
dziczek, które tej samej wiosny w czasie rośnięcia przesadzone zostały.
W roku 1776 w listopadzie wybrano najsilniejszych i najzdatniejszych sztuk pięćset z po
między tych, co wzeszły wcześniej i zdołowano na zimę. Dopiero w marcu wyjęte zosta
ły i posadzone w piłki gliniane według wskazania Jedlinka. Pierwsze siedem szczepień zo
stały w połowie marca i już 1 kwietnia poczęły pąkać, podczas gdy dziczki niektóre miały 
już drobne liście, a inne nie dawały znaku życia. Umieszczone były wszystkie w gorzelni, 
w izbie kadzi fermentacyjnych, gdzie temperaturę utrzymywano między 10°—12° ciepła (...). 
Większość drzewek szczepiona była w 1 połowie kwietnia przez ogrodnika, jego syna Pio
tra i gorzelnego Jan Ziętarę za obiecanym nad grodzeniem [wynagrodzeniem] 3 groszy od 
przyjętej sztuki. Drzewka te poczęły puszczać, a niektóre już gałązki utworzyły pod da
chem. Wysadzone zostały pod grunt dopiero w połowie (...).
1877 maja przy czasie bardzo korzystnym, wilgotnym na kwaterkę № 15 — 484 sztuk za
jęło 6 grządek pierwszych, rachując — od strony rzeki. Na każdej grządce po cztery rzę
dy, w każdym 21 sztuk. 7grządka zajęta została drzewkami zaszczepionymi bez oblepiania 
w glinę, lecz także przy samym korzeniu, po części na dziczkach, po części na pigwach. Sa
dzone bez porządku trudno dają się rozpoznać.
Sprawdzenie dokonane w sierpniu okazało na 6 pierwszych grządkach (...) stosunek przyję
tych drzewek co do gatunków szczepionych, i w do obiecanego wynagrodzenia71.

Mieszkańcy okolicznych wsi często, wzorem rodziny Ostrowskich, próbowali po
dobnie prowadzić swoje skromne gospodarstwa. W Słowniku geograficznym Królestwa

71 Ibidem.
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Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod hasłem Malussyn, można przeczytać: W gminie 
spiajdują się licgtie sady owocoweprty osadach włościańskich12. Skoro geograf zauważył tę cechę 
i wyróżnił jako charakterystyczną właściwość regionu — znak to, że owe sady wykra
czały poza pewien standard obecny w innych rejonach kraju.

W otoczeniu maluszyńskiego pałacu — jak można to sobie wyobrażać — wzra
stało wiele pięknych, imponujących kwiatów. O klombach kwiatowych na dziedzińcu 
i podjeździe wspomina w pamiętniku Helena Ostrowska, możemy je dostrzec także na 
zachowanych fotografiach, również drzewa cytrynowe wystawiano na werandę.

Dostatek kwiatów był rezultatem nie tylko pracy pań dbających o domowe gospo
darstwo i otoczenie dworu, a później pałacu, nie tylko odbiciem ich upodobań czy za
interesowań naznaczonych pasją — jak było to w przypadku Ludwiki Ostrowskiej, ale 
także efektem całkiem poważnie traktowanej produkcji kwiatów, która współistniała 
obok produkcji owocowo-warzywnej. Ogrzewane szklarnie, oranżeria i palmiarnia oraz 
tzw. kwiaciarnia, czyli wydzielona na produkcję kwiatów część szklarni — pozwalały 
cieszyć się mieszkańcom maluszyńskiej rezydencji i ich gościom widokiem rzadkich, eg
zotycznych często roślin kwiatowych. Wiele przyjemności dostarczał też widok kwia
tów zwyczajnych, wrośniętych w miejscowe krajobrazy od stuleci. Helena Ostrowska 
niejednokrotnie wspomina na kartach swego pamiętnika o rosnących kwiatach i nie
malże zmysłowej radości na widok wiosennej przyrody, budzącej się do życia po zimo
wej przerwie i okrywającej okolicę mnogością barw. Także zapachów, albowiem autorka 
szczególnym sentymentem darzyła rosnące w ogrodzie bzy, w  porze kwitnienia spowi
jające pałac niezapomnianym, czarującym aromatem. Ponadto kwiaty zdobiły nie tyl
ko bezpośrednie, najbliższe otoczenie pałacu, rosły też w  ogrodzie warzywnym, upięk
szając tę część gospodarstwa, ale również — jak można się domyślać — wspomagając 
wzrost innych roślin, chociażby poprzez wabienie pożytecznych owadów, czy też — 
obok warzyw — oddziałując korzystnie na warunki glebowe, bądź swym zapachem 
odstręczając szkodniki (doświadczeni ogrodnicy i działkowcy zapewne chętnie zgodzą 
się z tak wyrażaną opinią). Nic zatem dziwnego, że we wspomnieniach domowników 
i osób odwiedzających Ostrowskich Maluszyn jawił się niczym wyspa kwiecista — jak uj
mował to wnuczek Aleksandra i Heleny, autor okolicznościowego wiersza73.

Sporządzane przez Ludwikę Ostrowską spisy roślin, nasion i sadzonek — zarów
no ziół, jak i kwiatów — wymieniają wiele nazw brzmiących dziś swojsko, jak np.: astry 
(białe, czerwone, różowe), białki — ciemne i liliowe, petunie, campanulie, leubekie, po
woje, nasturcje czy lewkonie74. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie z wymienionych 
przykładowo roślin były rozpowszechnione w XIX stuleciu, zwłaszcza w ogrodach 
wiejskich z królującymi malwami. Niewątpliwie natomiast egzotycznie brzmią nazwy, 
takie jak: Phlose dńmundi, Schabijera, Agieratum, Mirabilis, Celońa Cństato itd.75

Słotrnikgeograficzny KrólestwaPolskiego iintych krajów słoniańskich, pod red. F. Sulimirskiego, R  Chlebowskie
go, W  Walewskiego, t  6, Warszawa 1885, s. 24; cyt. za: A.J. Zakrzewski, Ks. Franciszek StaRński (1862—1921) — 
organizator i  djałacgkółek rolniczych wparaß Maluszyn, „Nowa Koniecpolska” 1995, nr 12, maj-czerwiec, s. 12.

APŁ, APiOM, Wiersze związane z dobrami Maluszyn, sygn. II/114.
APŁ, APiOM, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. 1/10.

75 Ibidem.
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Otoczenie pałacu — park i ogrody 103

36. Józef Ostrowski przed pałacem w Maluszynie

Tabela 10. Spis kwiatów na flance i na obsiewki
- Kwiatki na Flance — Kwiatki na Obsiewki
1. Astry białe niskie 1. Nasturcja
2. -/- Czerwone -/- 2. Courobulus
3. Ciemno szafirowe -/- 3. Silena pendalia
4. Różowe -/- 4. Mereda
5. Liliowe -/- 5. Alirum bethani
ó. Lewkonia letnia 6. Szampanuchia niebieska
7. (Phlose?) drimundi czerwone — Niska
- -/- Białe — —

8. (Sagetes?) patulia — —
9. Schabijera żółta — —

10. Agieratum -/- — —
11. Cenią, z dużym kwiatem — Potrzeba
12. Petunia w pasy — marchwi 2
13. Mirabilis żółta — Cebuli
- Zielony — kalarepki wiedeński

14. (?) — kapusty biały
15. Satuna biała — Kalafiora
ló. Celoria Cristato — arbuzów trochę
17. Amaranthus abysyni — majeranku troszkę
18. Piretrum — —
19. Lebelia niebieska — —
20. Myzojalis z 83r — —
21. (Skazo wszą?) — —
22. Krystantenum — —

Źródło: APL, APiOM, Akta tyczące się spraw gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. 1 / 1 0 .
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104 Siedziba ziemiańska Ostrowskich w Maluszynie

W tym kontekście zwraca uwagę lista zamawianych roślin, kierowana do zakładu 
ogrodniczego Fryderyka Szulca w Skierniewicach, na której widnieją nazwy kwiatów 
bez wątpienia niespotykanych w okolicy Maluszyna, hodowanych w specjalnie do tego 
przygotowanych zakładach ogrodniczych76. Pałac, z którego okien roztaczał się widok 
na rzekę Pilicę oraz przepiękny park i ogród, był chętnie odwiedzany przez gości. Każ
dego lata przybywali do Maluszyna „letnicy”, aby w towarzystwie właścicieli rozkoszo
wać się urokami tego miejsca. Pomagały im w tym również niezapomniane wrażenia 
kulinarne, co było — w jakiejś mierze — efektem dobrodziejstwa sadów i ogrodów ma- 
luszyńskich. Nie bez znaczenia było nadto środowisko naturalne — charakterystyczne 
dla Maluszyna. Piękna okolica także dziś zostawia niezatarte wspomnienia u osób od
wiedzających tamtejszych gospodarzy.

7i Ibidem.
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Rozdział 3.

Życie codzienne w pałacu

3.1. W kręgu spraw domowych

Rytm dnia w domu ziemiańskim wyznaczały zajęcia i upodobania właściciela, czyli 
pana domu. Jako zarządca majątku i głowa rodziny podejmował on decyzje w sprawach 
ważnych dla pomyślności gospodarstwa, decydował w kwestiach istotnych dla całej ro
dziny i domowej społeczności, wpływał też na bieg życia wiejskiej gromady. Oczywi
ście, nie znaczy to, że dziedzic nadzorował każdą czynność w majątku bądź we dwo
rze — nie byłoby to ani możliwe, ani zasadne. Jednak jego glos byl znaczący, sprzeciw 
wyrażony w jakiejś sprawie na ogół kończył wszelką dyskusję, polecenia zaś musiały 
być respektowane.

Pozycja pana domu sprawiała, że to on zajmował pierwsze miejsce przy jadalnym 
stole; a przygotowywane posiłki dostosowywano często do jego gustów. Owa oznaka 
szacunku wynikała nie tylko z tradycji i obyczajowości, powstającej na podłożu kultu
rowym oraz zamierzchłych sposobów hierarchicznej, feudalnej organizacji społecznej, 
ale także z rangi będącej pochodną odpowiedzialności za pomyślność całej wspólno
ty. Prowadzenie gospodarki nie było bowiem łatwe. Wymagało sporych umiejętności 
gospodarowania i fachowej wiedzy, stałego doglądania pracy czeladzi i chłopów pań
szczyźnianych, zdolności do kalkulacji oraz obserwacji rynku, znajomości uprawy ro
ślin i hodowli, z dochodowym odchowaniem wołów na eksport włącznie, nie mówiąc 
o wiedzy dotyczącej sadów i ogrodów, przetwórstwa żywności czy budownictwa wiej
skiego. Aby wszystko działało sprawnie, należało od rana do wieczora nadzorować pra
ce, doglądać ich wykonywania, planować koszty i dochody, interesować się wszystkim, 
co dotyczyło gospodarstwa folwarcznego, a praktycznie i gospodarstw chłopskich, któ
re dostarczały dużą część robocizny. W sprawy ściśle domowe gospodarz mieszał się 
mało. Według ustalonego zwyczajowo podziału ról w rodzinie odpowiedzialny byl za 
stan gospodarki i osiągany dochód.
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106 Życie cocteienne w pałacu

Jednak rozporządzanie dochodem i wydatki domowe należały z reguły do kobiet1. Na 
nich też spoczywał największy ciężar obowiązków domowych. Drugie miejsce w rodzinie 
zajmowała zatem pani domu. Jeśli dom był zamożny, czuwała nad tzw. gospodarstwem ko
biecym. Do pierwszych i najważniejszych powinności kobiety zamężnej należało wycho
wanie dzieci2. Zarządzała również domem, czego symbolem był pęk kluczy i kluczyków 
noszony w woreczku przy pasku. Otwierały one spiżarnię, apteczkę, szafy, komody z zapa
sami bielizny, biureczko oraz często cukiernice. Poza tym pani domu rozdzielała pracę mię
dzy służbą, prowadziła narady z kucharzem, ustalała codzienne menu i przez cały rok czu
wała nad gromadzeniem zapasów Doglądała pielęgnacji i wychowania dzieci, szyła bądź 
dziergała robótki i zawsze musiała być gotowa na przyjęcie gości lub udanie się z wizytą3.

W odróżnieniu od kobiet arystokratycznych i najzamożniejszych, modnie wycho
wanych na światowe damy, które nie sprawowały żadnych szczególnych obowiązków, 
przeciętna ziemianka prowadziła życie dość pracowite. Przebywająca ciągle w domu, po
chłonięta była wyłącznie sprawami rodziny i domowego gospodarstwa. Rodzinny dom 
był ostoją dla domowników, kulturowym gniazdem, stąd też przywiązywano dużą rolę 
do wspomnień, pamiątek i tradycji. Każdy polski majątek ziemski uważano za posteru
nek narodowy, który należało strzec wszelkimi siłami4. Szczególna rola w tym względzie 
przypadała pani domu. Wprawdzie życie rodzinne cechowało się poszanowaniem i ojca,
1 matki, jednak to kobieta — matka była „sercem” i „duszą” domu i rodzinny.

Mimo zakorzenienia się na ziemiach polskich pewnych postaw, które nakazywały na
dążać np. za kosztowną modą francuską, nie brakowało wśród ziemiaństwa kobiet, które 
nie tylko musiały dobrze rozporządzać dochodem, ale również starały się go powiększać. 
Od ich gospodarności zależało często przetrwanie trudnych okresów dla ziemiaństwa, 
jakimi były lata ruchów niepodległościowych, walk powstańczych czy represji5. Bardzo 
często w okresie popowstaniowych sankcji kobiety przejmowały zarządzanie gospodarką, 
gdyż ich mężowie i synowie byli na zesłaniu lub emigracji. Również wdowy same prowa
dziły gospodarstwa, bardzo często odnosząc sukcesy i oddłużając bankrutujące majątki.

Na tle powyższych ogólnych uwag rodzina Ostrowskich nie wyróżniała się w jakiś 
szczególny sposób. Hrabia Aleksander — podobnie jak jego ojciec i dziad — był głową 
rodziny, otoczony miłością i szacunkiem najbliższych. Jako gospodarz pełnił rolę gene
ralnego zarządcy nadzorującego pracę szeregu oficjalistów i ekonomów, bezpośrednio 
odpowiedzialnych za powierzonych im ludzi i zakres prac. Nierzadko też sam doglą
dał postępu robót i wydawał stosowne dyspozycje. Społeczne zaangażowanie malu- 
szyńskiego dziedzica znacznie ograniczało czas będący do jego dyspozycji i wiązało się 
z koniecznością częstych wyjazdów bądź spotkań. Sytuacja ta wymuszała bardzo dobrą 
organizację pracy w  folwarkach i scedowanie części obowiązków na wyznaczone osoby.

T. Bobrowski, Pamiętniki, t  1, Lwów 1900, s. 138, 150.
2 D. Rzepniewska, Przemiany w rodyinie ziemiańskiej Królestwa Polskiego, w: Dwór polski XIX w., pod red. 
A. Goguś, Warszawa 1990, s. 31.
3 Eadem, Rodyina ziemiańska w Królestwie Polskim, w: Społeczeństwo polskie X I 777 i  XIX wieku. Studia 
o rodzinie, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1991, s. 178.
4 J. Leskiewiczowa, 7,iemaństwopolskie 1795—1945, Warszawa 1985, s. 135.
5 K.W Wójcicki, Niewiasta polska w początkach naszęgo stulecia (1800—1830), Warszawa 1875, s. 62.

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 



W kręgu spraw domowych 107

37. Aleksander hrabia Ostrowski 38. Helena hrabina Ostrowska

Postępowanie to nie odbiegało od ogólnie przyjętych norm sprawowania gospodar
skiego nadzoru, zwyczajowo bowiem zamożne rodziny arystokratyczne, posiadające roz
ległe dobra, powierzały zarząd nad majątkami swym pełnomocnikom i zatrudnionym ofi
cjalistom. Podobnie postępowali właściciele ziemscy, którzy zaangażowani byli w sprawy 
publiczne i nie mieli czasu bądź chęci do tego, aby zajmować się bezpośrednio gospodarką 
we własnych majątkach. Częstym rozwiązaniem w takich sytuacjach było oddanie folwar
ku w dzierżawę lub powierzenie obowiązków zarządczych członkom bliższej bądź dalszej 
rodziny. Zdarzały się ponadto wypadki, że żony przejmowały samodzielny zarząd nad 
majątkiem, zazwyczaj jednak czyniły to pod okiem formalnie naznaczonego opiekuna6.

Helena Ostrowska oficjalnie nie pełniła żadnych funkcji związanych z zarządem 
(wyjątek stanowiło nadzorowanie kasy wkładowo—pożyczkowej oraz prowadzenie reje
strów przychodów i rozchodów pieniędzy przeznaczonych na prowadzenie domu), moż
na jednak sądzić, że pod nieobecność męża liczono się ze zdaniem dziedziczki, zwłaszcza 
wówczas, gdy okoliczności wymagały podjęcia gospodarskiej decyzji bądź zatwierdzenia 
poczynań administratorów7. Przeświadczenie to uzasadnia doskonała orientacja Heleny 
Ostrowskiej w sytuacji ekonomicznej majątku, czego liczne ślady możemy odnaleźć we 
wspomnianym wcześniej pamiętniku8. Na co dzień jednak małżonka hrabiego Aleksan
dra miała wpływ na podejmowane przez niego decyzje w bardziej prozaiczny sposób,

° D. Rzepniewska, Radlina ziemiańska w Królestme Polskim..., s. 178.
APL, APiOM, Rejestry przychodu i rozchodu pieniędzy, sporządzone przez Helenę Aleksandro- 

wą Ostrowską, sygn. 1/206.
8 Dzieje Malus^yna..., passim.
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108 Życie cocteienne w pałacu

z wykorzystaniem typowych kobiecych metod — rozmowy i perswazji. Metody te nie
rzadko odnosiły zamierzony skutek, choć maluszyński dziedzic należał raczej do mę
żów stanowczych i niechętnie zmieniał zdanie bądź opinię. Należy jednak podkreślić, 
że choć Helena Ostrowska nie mieszała się do spraw prowadzonych przez męża — 
mógł on zawsze liczyć na głos doradczy i wsparcie okazywane przez żonę.

Sposób sprawowania gospodarskiego zarządu przez Aleksandra Ostrowskiego wy
różniał go jednak spośród ziemian. Cechą szczególną była niestrudzona pracowitość 
oraz nadzwyczajne zaangażowanie w  pomyślność gospodarstwa. Nie bez znaczenia były 
także talenty organizacyjne. Stopień owego zaangażowania w sprawy majątku wynikał 
zarówno z życiowej postawy, jak i przekonań o powinnościach ziemianina, obowiąz
kach moralnych i odpowiedzialności wobec rodziny oraz społeczności lokalnej. Pod tym 
względem postępowanie maluszyńskiego dziedzica bliższe było postawom tradycyjne
go obywatela ziemskiego niż zwyczajom arystokracji nieangażującej się zbytnio w spra
wy gospodarcze. Aleksander Ostrowski pomimo społecznej i politycznej aktywności 
nie rezygnował bowiem z osobistego nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem malu- 
szyńskiej domeny, w czym podobny byl do średnio i mniej zamożnych ziemian, którzy 
samodzielnie kierowali gospodarką korzystając z pomocy rodziny i oficjalistów zatrud
nionych do pilnowania pracujących w ramach pańszczyzny chłopów lub sezonowych 
najemników9. W pracach tych, w miarę dorastania, pomocą ojcu byli synowie, których 
Aleksander Ostrowski stopniowo wprowadzał w sprawy zarządu majątkiem, powierzając 
im pieczę nad poszczególnymi folwarkami i zakładami bądź funkcje w zarządach spółek.

Z kwestiami ekonomicznymi i decyzyjnymi w naturalny sposób wiążą się sprawy 
majątkowe. W wielu rodzinach są one przedmiotem licznych waśni, bolesnych konflik
tów czy źródłem nieporozumień. Ostrowscy owe kwestie rozwiązywali w  harmonijny 
sposób, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby poszczególnych członków rodziny, jak 
i interes całej domowej wspólnoty. Świadectwo takiej właśnie postawy możemy odna
leźć wśród dokumentów z rodzinnego archiwum — aby uniknąć ewentualnych sporów, 
a także mając na względzie właściwą w miarę optymalną organizację życia rodzinne
go i spraw majątkowych, rzutujących na efektywność zarządu całym gospodarstwem, 
Ostrowscy sporządzili stosowny akt notarialny. Oto jego postanowienia:

Aleksander Ostrowski pragnąc prowadzić zarząd całości swego majątku na spółkę z synami 
Augustem i Janem Leonem Ostrowskimi, a przy tym uczynić im przynależny udział majątku 
i postawić ich w możnościach korzystania z owoców ich pracy, zabiegów i oszczędności, za
wiera z niemi umowę na następujących zasadach:
Po l s2e Całość intrat Aleksandra i Heleny Ostrowskich wykazanych corocznie rachunkiem 
Wielkiej Księgi A. dzielona będzie na dwie części w stosunku siedemdziesięciu od sta i trzy
dziestu od sta. Pierwsza część wynosząca 70/100 całości uważana będzie jako intrata z ma
jątku Aleksandra i Heleny Ostrowskich, druga część, to jest 30/100, uważana będzie jako 
wynagrodzenie dla pracujących około zarządu majątku.
Na dobro Augusta Ostrowskiego zapisane będzie corocznie z całości intrat siedem setnych, 
jako na członka familii, a 7/100 jako na współpracującego w zarządzie majątku, czyli razem 
na jego dobro zapisane będą 14/100 całości intrat rocznych.

Por.: D. Rzepniewska, Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim..., s. 178.
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Na dobro Jana Leona Ostrowskiego na tych samych zasadach zapisane zostaną czternaście 
setnych z całości rocznej intraty.
Po 2®e Każdy z tych dwóch rachunków obciążony zostanie wydatkami osobistymi rocznymi 
osoby, której to będzie rachunek, niezmiennej jedną dziesiątą udziałów utrzymania dworu 
Maluszyn. Różnica każdego z tych rachunków będzie albo kapitałem oszczędzonym, albo 
nadebranym w ciągu roku przez Augusta i Jana Leona Ostrowskich.
Po 3™ Od kapitałów zaoszczędzonych i pozostawionych przez Augusta ijana Leona Ostrow
skich do użytku marży, będzie płacony z intrat tej marży procent roczny w stosunku sześciu 
od sta, właścicielom tych kapitałów.
Po 4te Aleksander Ostrowski uznaje za sprawiedliwe zastosowanie tego układu i do przeszło
ści, w ciągu której z powodu zatrudnień jego w Towarzystwie Rolniczym, potem zaś we Wła
dzach Rządowych był głównie zastępowany przez Augusta Ostrowskiego od roku 1859/60 
włącznie, z wyjątkiem roku przepędzonego w Nowogrodzie Wielkim, zaś przez Jana Leona 
Ostrowskiego samego w rokul863/64, a łącznie z Augustem Ostrowskim w latach następnych. 
Na tej zasadzie zrobiłem rachunki z lat upłynnionych, zamieszczone zostały w Wielkiej 
Księdze A z roku 1869/70 strona 158 i strona 159. Rachunki te wykazują oszczędzony kapi
tał przez Augusta Ostrowskiego w sumie zip 101 621 i grosz 1, czyli rbs 15 243 kop 12 V2; 
przez Jana Leona Ostrowskiego w sumie zip 79 493 i groszy 22, czyli rubli srebrnych 11 924 
kopiejek 6, które to kapitały na ich rachunki się wprowadza, i od 18 lipca 1870 r. od tych ka
pitałów coroczny procent w stosunku sześciu od sta będzie im przyznawany.
Po 5te Podług powyższej umowy stosunki pieniężne, co do intrat, będą corocznie obliczane 
Aleksandrowi Ostrowskiemu, Augustowi Ostrowskiemu i Janowi Leonowi Ostrowskiemu, aż 
dopóki dla jakichkolwiek powodów nie nastąpi inne urządzenie tych stosunków majątkowych. 
Umowa ta w czterech jednozgodnych egzemplarzach spisana, po głośnym odczytaniem, 
przez strony tę umowę zawierające i Helenę Ostrowską jako Matkę, podpisaną została

Maluszyn dnia 13 lipca 1871
(podpis y)

(Alexander)...................
(Helena)...................
(August)...................

(Jan Leon)...................

Po 6te Z powodu brania udziału Józefa Ostrowskiego w zarządzie majątku od roku 1873/74 
od tegoż roku włącznie przypuszczonym został Józef Ostrowski do wyżej umówionej spół
ki, na tych samych zasadach jak jego bracia August i Jan Leon i z tego powodu na jego do
bro z roku 1874/75 zapisane zostały na 18 lipca 1875 rbs 5126 kop. 28 jako kapitał w tymże 
roku przez niego oszczędzony.
Po 7™ Aleksander Ostrowski zrobił udziały majątkowe, przepisując na własność Augusta 
Ostrowskiego Dobra Radoszewnica i Borowa, w wartości 80 000 rbs; na własność Jana Le
ona Ostrowskiego dobra Siłniczka, Barycz i Polichno, w wartości 40 000 rbs aktami na dniu 
dzisiejszym spisanymi przed Rejentem Janiszewskim, na własność zaś Józefa Ostrowskie
go dobra Pukarzew w wartości 15 000 rbs, Aktem spisanym przed Rejentem Dziwulskim 
w Warszawie dnie 12 kwietnia 1876 rokulc.

10 APL, АРЮМ, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się zarządu dóbr Maluszyn, sygn. 1/7.
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39. August Ostrowski 40. Jan Leon Ostrowski

Temat zarządu gospodarstwem nie przypadkiem został wspomniany w rozdziale po
święconym życiu codziennemu toczącemu się w maluszyńskim pałacu. Rodzina Ostrow
skich tworzyła bowiem silną i zwartą wspólnotę majątkową i gospodarczą (co potwierdza 
m.in. przytoczony powyżej dokument). Z faktu zaś, że podstawę jej bytu stanowiły pro
wadzone gospodarstwa folwarczne oraz zakłady, wynikała konieczność podziału funkcji 
i zajęć gospodarskich. Obowiązkom tym podporządkowany był rytm dnia i organizacja 
domowego porządku, wyznaczane ustalonym dawniej zwyczajem i patriarchalnym typem 
kultury, ale też powinnościami wynikającymi z zawodowych i społecznych powinności.

Zasadniczy podział zajęć zgodny był zatem z powszechnie przyjętą normą spo
łeczno—kulturową — do mężczyzn należały sprawy gospodarcze: bezpośredni zarząd 
nad majątkiem połączony z troską o odpowiedni dochód gwarantujący materialną pod
stawę bytu i finansowe powodzenie rodzinnej wspólnoty, oraz sfera spraw społecznych 
i politycznych. We wszystkich tych aspektach życia prym wiódł hrabia Aleksander, jako 
mąż, ojciec i głowa rodziny. Do kobiet należały natomiast sprawy domowego gospo
darstwa, organizacja życia rodzinnego, troska o dzieci, ich wychowanie i wykształcenie. 
Odpowiedzialność za tę sferę spoczywała głównie na Helenie Ostrowskiej.

Nakreślony w ten sposób schemat podziału obowiązków należy postrzegać jako 
pewien ogólny zarys, w praktyce bowiem te różne sfery życia rodzinnego i domowego 
przenikały się wzajemnie. Małżonkowie starali się wspólnie wspierać w swych powin
nościach — stąd wynikała dobra orientacja Heleny w sprawach ekonomicznych ma
jątku, Aleksander zaś żywo interesował się np. edukacją dzieci. Ponadto familia przy
wiązywała wiele uwagi do tego, by również przydomowe gospodarstwo było włączone
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Tabela 11. Przychody i rozchody z jarm arku owocowego w  Warszawie

Jarmark owocowy
R ok 1899

8 pudów gruszek Beurre Diel 
2 pudy jab łek
10 pudów (przeciętniowo?) po 5,22 = 
(Kanady przeszły po 6 rubli)

= 52,22

koszta w Warszawie 1,37 } 6,59Komisowe 5,22
opłata frachtu 2,82 } 3,08Depesza 80
drzewo na pestki 3,12

} 4,11
}6,11gwoździe robota 99

Bibułka 1,50
Papier 50 } 2 ,-

15,78
15,78

36,44

Netto Koszta Brutto
Pud wypadł (przeciętniowo?) 3,64 + 1,58 = 5,22
Korzec —//— 18,22 + 7,90 = 26,10

R ok 1900
7 pudów gruszek 
20 -/ -  jab łek
27 pudów (przeciętniowo?) po 2,81 
(Kanady poszły po 2,50)

= 75,95

koszta w Warszawie 3,31 } 10,91Kommt sowę 7,6
Fucht 5,33
Paczki 11,07
bibułka papier 5,40

32,71
32,71
43.24

Netto Koszta Brutto
Pud wypada (przecieniowo?) 1,60 + 1,21 = 2,81
Korzec —I/—

8 ,- + 6,05 = 14,05
W  roku 1901 samych jabłek (wystawo?) 21 pudów za rubli 61,10 
Pud wypada brutto 2,91
Korzec 14,55

Źródło: APŁ, APiOM, Akta tyczące się spraw gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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w zakres przedsięwzięć o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, przynosząc pewien 
dochód i zapewniając świeże owoce i warzywa na stół i do kuchni, a także surowiec do 
domowych przetworów Właściwie pielęgnowane — najpierw przez Helenę Ostrow
ską, a później przez Ludwikę — sad i ogród warzywny, w tym także szklarnie i inspekty, 
przynosiły plon znacznie obfitszy niż domowe potrzeby, dzięki temu — jak już wspo
mniano — nadwyżki mogły być kierowane do sprzedaży. W dokumentach Ostrowskich 
znajdują się zapiski dotyczące owoców, które były wysyłane przez Ludwikę Ostrowską 
na jarmark owocowy do Warszawy. Przedstawiona powyżej tabela 11 ukazuje przykła
dowe zestawienie dokumentujące owe poczynania.

Źródłem największych trosk Heleny Ostrowskiej było zdrowie dorastających dzie
ci. Z kart pisanego przez nią pamiętnika wyziera stała obawa, wręcz obsesyjny lęk przed 
chorobą, która mogłaby dotknąć kogoś spośród gromadki potomstwa. Obawy te były 
zrozumiałe w czasach, gdy poziom medycyny był jeszcze stosunkowo niski, a farma
cja nie dysponowała skutecznymi lekarstwami. Nie zapominajmy też, że śmiertelność 
wśród dzieci była w XIX wieku nadal bardzo wysoka. Tego rodzaju tragiczne doświad
czenia były też udziałem rodziny Ostrowskich: Helena musiała pogodzić się ze śmiercią 
czwartego syna — Konrada (1846—1848)n. Nic zatem dziwnego, że każdy świst odde
chu, podwyższona temperatura ciała, nienaturalny rumieniec czy bladość, zauważone 
u kogoś z gromadki, wzbudzały niemalże popłoch i natychmiastowe szukanie środków 
zaradczych. Niestety, środki te były znacznie ograniczone i w praktyce sprowadzały się 
do tzw. domowych tradycyjnych metod wykorzystujących ziołowe herbaty, różne mik
stury, kompresy czy okłady. Jako środek leczniczo-profilaktyczny postrzegano też bliż
sze lub dalsze wyjazdy, w celu zmiany klimatu i hartowania organizmu.

W rodzinie Ostrowskich znaczną uwagę przywiązywano także do odpowiedniej 
edukacji dzieci. W tym względzie bez wątpienia decydujące były doświadczenia Alek
sandra Ostrowskiego, który w młodości otrzymał staranne uniwersyteckie wykształce
nie, zarówno na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Świadomość znaczącej ran
gi dobrego wykształcenia niewątpliwie motywowała aspiracje edukacyjne w kolejnym 
pokoleniu. Atmosfera domu rodzinnego tworzona przez Aleksandra i Helenę Ostrow
skich formowała styl wychowania ich dzieci i stymulowała aktywną i akceptującą po
stawę względem trudów edukacji. Najlepsze owoce owych wysiłków wychowawczo— 
edukacyjnych przyniosło kształcenie synów — Augusta i Józefa oraz córki — Ludwiki.

Ówczesny model wczesnej edukacji powielał tradycyjne wzorce. Do matki należało 
zorganizowanie opieki nad dziećmi i zapewnienie im podstaw dla dalszego kształcenia. 
Do 12—14 roku życia nauka odbywała się w domu, po tym okresie chłopcy podejmowa
li edukację w gimnazjum, rozszerzając ją ewentualnie o poziom akademicki, dziewczęta 
zaś pozostawały u boku matki aż do chwili zamążpójścia. Na etapie edukacji domowej 
starania rodziców wspierali wynajęci w  tym celu guwernerzy (guwernantki) i metrowie* 12.

F. Staliński, Mowa żałobna, wygłoszona 7 grudnia 1892 roku w kościele parafialnym w Malusgynie, na pogrze
bie śp. Heleny z^rabiów Morstinów Aleksandrowy Ostrowskiej, Warszawa 1893, s. 11.
12 T. Epsztein, Edukaja dgieci i  młodgiety w polskich rodfinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i  Ukrainie 
w IIpołowie XIX wieku, Warszawa 1998, s. 37—51.
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41. Józef Ostrowski 42. Ludwika Ostrowska

Zatrudnienie właściwych nauczycieli, gwarantujących odpowiedni poziom kształce
nia, nie było łatwym zadaniem i wymagało wiele czasu i zabiegów. Opierano się przy 
tym na opiniach krążących w szerszym kręgu rodzinnym i wśród znajomych, kandyda
ci zaś musieli mieć nie tylko właściwe kwalifikacje, ale i poświadczone referencje. He
lenie Ostrowskiej udało się zorganizować małą szkółkę rodzinną, do której uczęszczali 
chłopcy z kręgu najbliższej rodziny13. Zwyczajowo, nauczyciele zajmowali się eduka
cją chłopców, nauczycielki natomiast odpowiedzialne były za wychowanie i edukację 
dziewcząt. W przekazie rodzinnym zachowały się nazwiska nauczycielki Katarzyny Ko- 
nopkówny oraz towarzyszki nauki i zabaw Marii Ostrowskiej — kuzynki Natalii Ga
domskiej14, co potwierdzają słowa z pamiętnika Heleny:

O Maryi Ojstrowskiej] urodzonej dnia 5 lipca w Radoszewnicy, jako odbierającej liche do
mowe wychowanie najwłaściwsze kobietom, mało co jest do wzmiankowania. Sama się nimi 
matka zajmowała aż do lat II, wtedy przybrała sobie do pomocy godną nauczycielkę Polkę, 
pannę Katarzynę Konopkównę, a córce towarzyszkę nauki i zabawy, krewną Natalię Ga
domską15.

15 AJ. Zakrzewski, Z dziejów dziewiętnastowiecznej rodziny ziemiańskiej. Ostrowscy b. Korab z Maluszyna, 
w: Dzieje Maluszyna i jego  dziedziców z opowiadania i zpamięci zebrane p rygz  Helenę fz  Morstinów] Ostrowską, 
z rękopisu wydal, wstępem i przypisami opatrzył AJ. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 19.
14 Ibidem, s. 18.
15 Ibidem.
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W dalszej części wspomnień Heleny Ostrowskiej można przeczytać:

W lutym 1855 r., tak dla ćwiczeń gimnastycznych dla zdrowia córki potrzebnych, jako też 
dla wydoskonalenia jej, za pomocą, bieglej szych nauczycieli, w językach i muzyce, udała się 
Helena Ostrjowska] do Warszawy, gdzie zamieszkała, wraz z siostrą swą Marią Skórzewską 
tamże przebywającą ważną kurację pod okiem lekarza Ludwika Kochlera, przez miesięcy 5, 
aż do końca czerwca 1855 r.16

W gronie zatrudnianych metrów często występowali obcokrajowcy — w Malu- 
szynie starania Polaków uzupełniał Francuz i Szwajcar17. Ich obecność niewątpliwie 
podnosiła poziom nauki języków obcych i zapewne wpływała na późniejszą swobodę 
w poruszaniu się wśród arystokratycznego środowiska, a więc w kręgu kulturowym na
wiązującym do poziomu kultury europejskiej i obyczajowo—towarzyskich konwenan
sów. Właścicielka Maluszyna wspomina:

Skreśliwszy, z okoliczności podróży za granicy, której był uczestnikiem, krótki rys życia Józe
fa Ostrowskiego, cofam się do jego starszego brata Jana, urodzonego dnia 27—tego listopada 
1840 roku. Z dzieciństwa okazywał usposobienie łagodne, zbyt nawet powolne, a przy tym 
stałość woli i powagę umysłu, które go dotąd znamionują. Dopiero skończywszy lat 9, po 
poprzednich nieszczęśliwych próbach, wraz z dodanym do wspólnego wychowania Bolesła
wem Skórzewskim, synem Leona i Maryi z hr. Morsztynów Skórzewskich, a bratem moim 
ciotecznym, dostał dobrego nauczyciela Szwajcara, pana Jean Baptiste Groidevaux, który 
również w niektórych przedmiotach, jako to w języku francuskim i arytmetyce, przychodził 
w pomoc w wykształceniu Marii Ostrowskiej i Natalii Gadomskiej18.

W dalszych słowach Helena Ostrowska zauważa:

Cechami pana Jana Ostrowskiego były wytrwałość w usiłowaniach zajęcia się żywym przedmio
tem naukowym, zwłaszcza w historii, które to przedmioty zapewniały mu zawsze znakomite 
miejsce w klasach i nagrody, skoro idąc torem starszego brata zaczął w roku 1858, pod skrzy
dłami profesora Puchewicza, uczęszczać wraz z Bolesławem Skórzewskim do Gimnazjum Re
alnego, poczynając od III klasy. Pan Groidevaux przeniósł się wtedy z dawnymi uczniami do 
Warszawy, przyjmując na pensji profesora Puchewicza obowiązki guwernera i nauczyciela fran
cuskiego języka i historii, przedmiotów w Gimnazjum Realnym wcale niewykladanych. Oprócz 
tego, okazując Jan Ostrowski] zamiłowanie do muzyki, którą od kilku lat na fortepianie, o ile 
się da, uprawia, i do rysunków, do których obiecanego ma wkrótce osobnego nauczyciela19.

Odpowiednio zorganizowany etap edukacji domowej pozwalał bezproblemowo 
pominąć edukację elementarną i rozpocząć naukę w gimnazjum, a więc na poziomie 
szkoły średniej. Zwracano przy tym uwagę na jakość dalszej edukacji. Ostrowscy w tym 
względzie nie mieli wątpliwości, że szkoły warszawskie — stołeczne — są tymi, które 
gwarantują właściwe środowisko i poziom nauki dla ich dzieci.

Szczególnie dokładnie Helena Ostrowska opisuje w swoim pamiętniku etapy nauki 
swojego najstarszego syna, Augusta Ostrowskiego. Oto odpowiedni fragment:

16 Dnieje Maluszyna..., s. 66.
17 Ibidem, s. 70.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 70-71.
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43. Jan Leon Ostrowski 44. August Ostrowski

August, syn najstarszy urodzony w Krakowie dnia 26 sierpnia 1863 r., silnie zbudowany 
i czerstwy, przetrzymawszy w pierwszych latach kilka napadów krupu, chował się z resztą 
zdrowo. Do piątego roku życia zostawał pod wyłącznym dozorem Matki i jej panny służą
cej, Marianny Wybińskiej, która następnie całemu rodzeństwu, z wszelka pilnością i poświę
ceniem, zastępowała miejsce bony, aż w roku 1855 poszła za Wincentego Kopczyńskiego, 
ekonoma w dobrach Ajłeksandra] Ostrowskiego. Wtedy, to jest w lecie 1841 r., przyjęto do 
chłopczyny, ażeby go z rąk kobiet wyciągnąć i zarazem języka obcego nauczyć, starego wo
jaka Francuza z czasów napoleońskich, Piotra Dobry, który na przemian jako pierwszy men
tor lub jako służący przy dzieciach podług potrzeby, nie opuszczał ich aż do śmierci swojej 
w 87-mym roku życia, która nastąpiła w kwietniu 1855 r. w Warszawie. Dodanym wtenczas 
był za towarzysza Augustowi OJostrowskiemu] pod nadzór tegoż Dobrego, rówieśnik jego 
i krewny, Stanisław Potocki, syn Tomasza hr. Potockiego, z którym też w roku 1844 prze
szedł ze szkoły macierzyńskiej w domu, do Chrząstowa, gdzie pod dozorem biegłego na
uczyciela Francuza, pana Jules Berger (?) zawiązała się, że tak powiem, spółka naukowa, a ra
czej ucząca się, 7-miu uczniów, członków jednej familii, jako to:
3 synowie Tomasza hr. Potockiego, Michał, Antoni i Stanisław; 2 synowie Henryka DJomi- 
nika], Rodryg i Witold; I syn śp. Tadeusza hr. Ostrowskiego, Stanislaw; I syn Aleksandra] 
Ostrowskiego— August.

Po dwóch latach odbywanych wspólnie nauk, z pomocą oddanego nauczyciela Polaka 
i miejscowego duchownego, dwaj synowie starsi Tomjasza] Potocjkiego] oddani zostali do 
Warszawy na nauki, reszta zaś uczni pana Bergerja] przeniosła się do Wrocławia do synów 
Henryjka] PJotockiego], mająch uczęszczać tamże do szkół publicznych.
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Bawił się więc August Ostr[owski] półtora roku w Wrocławiu, z wielką korzyścią co do 
nauki języka niemieckiego, dla doczekania się wieku wejścia do III—dej klasy szkoły realnej 
w Warszawie, co nastąpiło w roku 1848. Umieszczony z kilku towarzyszami u znakomitego 
tejże szkoły profesora matematyki, pana Alfonsa Puchewicza, przebiegł chlubnie wszystkie 
klasy i w roku 1854 złożył egzamin maturitatis, mając lat 18.

Gdy okoliczności ówczesne (wojna w Krymie) przytrudniły, zwłaszcza dla młodzie
ży, wyjazd za granicę, lubo danych za niego zastępcę zwolnionym był August 0[trowski] 
od służby wojskowej, rok jeden pobierał jeszcze naukę w Warszawie od prywatnych profe
sorów, zwłaszcza pod opiekę profesora Puchewicza, oddając się szczególniej przedmiotom 
niewykładanym w szkole realnej i doskonaląc się w języku niemieckim, który miał mu być 
w dalszym zawodzie naukowym nader potrzebnym.

Jakoż w jesieni wyjeżdżał do akademii agronomicznej w Hohenheimie, towarzysząc 
matce, udającej się także na kuracje córki starszej do wód Camstadt, również w bliskości 
Stuttgartu położonych. Pierwszy rok akademickiego życia przecedził wiec prawie jak po 
okiem matki, odwiedzając jąco kilka dni, zdając sprawę z wszystkich niemal kroków swoich, 
a uległością i synowskim uszanowaniem, które go zawsze cechowały. Z wszelką też pewno
ścią co do jego pilności i moralnego postępowania (w niczym nienadwyrężonego śmieszną 
sprawą studencką która go wraz z 10—ma kolegami uczyniła przez tydzień więzieniem sta
nu w twierdzy wurtenbuigskiej Asperg) odjechać go mogła matka na drugim roku studiów. 
W przeciągu tych dwóch lat pobieranych w Hohenheimie, oprócz miejsc zwiedzonych w po
dróży z matką jako to: Wiednia, Gratzu (przez Semmering) jako miejsce pobytu w emigracji 
od 1831 r. witającego marszałka ówczesnego Sejmu, a bliskiego krewnego Władysława hr. 
Ostrowskiego; oprócz brzegów Dunaju, od Wiednia do Linz, jeziora: Gmunden, Tischen, 
Salzburg i Monachium, objął August OJstrowski] w miesiącach wakacji, to jest w marcu 
i wrześniu każdego roku, Belgię, część Szwajcarii i Tyrolu, Lombardię, Neapol i Rzym. Po
wracając zaś do kraju po ukończonych kursach i zdanym egzaminie, zwiedził brzegi Renu od 
Moguncji do Kolonii i Drezna. Przybywszy 28 września 1857 r. do rodziców, spędził 4 mie
siące w gronie rodziny i objeżdżając familię i przyjaciół, a 15 stycznia 1858 r. wyruszył z Ma- 
luszyna na Kraków, Berlin do Paryża, gdzie ma uczęszczać na Kursa prawne i wydoskonalić 
się w naukach ścisłych dotąd uprawianych20.

August Ostrowski, podobnie jak ojciec w latach młodości, był wzorowym uczniem 
gimnazjum realnego. Świadczą o tym zachowane wyciągi z raportów nauczycieli21. 
Wśród papierów po Auguście odnaleźć można także „List pochwalny” o następującej 
treści:

August Ostrowski uczeń klasy III Gimnazjum Realnego w Warszawie przez przeciąg roku 
szkolnego 1849 wzorowym posłuszeństwem, przykładnym i moralnym sprawowaniem się, 
usilnością i pracowitością zasłużył na publiczną pochwałę, którą się jemu, na zasadzie za
twierdzonej Najwyższej ustawy szkolnej, niniejszym pismem udziela22.

A także szereg wyciągów z raportów nauczycieli23. Oto jeden z nich:

20 Ibidem, s. 63—66.
21 APŁ, АРЮМ, Papiery osobiste Augusta Ostrowskiego, syna Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/86.
22 Ibidem.
22 Ibidem.
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Tabela 12. Raport nauczycieli gimnazjum realnego w Warszawie
Wyciąg z raportów nauczycieli gimnazjum realnego w Warszawie z r. s. 1849

O strowski A ugu st u cyeń  k lasy IV  Od. A
W CIĄGU KWARTAŁU Pierwszy Uwagi Drugi Uwagi Trzeci Uwagi

Opuścił I
M szy SS 1 — 1 — 55

Jest kandydatem
 do zdaw

ania egzam
inu do klasy V

Lekcji w klasie 63 — 24 — 16
Sprawo
wał się I

W szkole wzorowo
—

wzorowo
—

wzorowo
Poza Szkołą — —

W miarę I
Zdolność dobrej — dobrej — —

Pilność b. dobrej — b. dobrej — —

— — — — —

W „Nauce Religii i Moralności” celujący — celujący — celujący
„języku Polskim” dostateczny — dostateczny — dostateczny
„języku Rosyjskim” mierny — — —

„języku Niemieckim” celujący — celujący — celujący
„Arytmetyce” dobry — dostateczny — dobry
„Solidometrii” celujący — celujący — celujący
„Geometrii” 55 — 55 — 55

„Algebrze” dostateczny — dostateczny — dostateczny
„Plistorii Naturalnej” dobry — — — celujący
„Geografii” celujący — Dobry — dobry
„Rysunkach” dobry — dostateczny — Dobry
„Kaligrafii” mierny — Dobry — dostateczny

W  Warszawie 10/22 Grudnia 1850 10/22 Marca 1850
Inspektor G.R.

(podpis)
O p iek u jący  się  uczniem

A. Ostrowski

Doskonałe wykształcenie i odbyte podróże zagraniczne ukształtowały najstarszego 
syna Aleksandra i Heleny. August starał się wspierać swego ojca nie tylko w sprawach 
zarządu maluszyńskiej domeny, ale też w działalności społecznej, i tak jak ojciec uczest
niczyć w życiu kraju, na co dowodem jest jego przynależność do Towarzystwa Kredyto
wego Ziemskiego i Towarzystwa Rolniczego24.

Towarzystwo Rolnicze 
w Królestwie Polskim

Na ogólnym zebraniu w dniu 21 lutego 1861 roku odbytem przyjęto do grona członków
czynnych Augusta Ostrowskiego.

W  Warsyanńe dnia 5  kwietnia 1861 roku  Prezes
Andrzej Zamoyski 
członek sekretarz 

(podpis)

24 APL, APiOM, Akta Augusta Ostrowskiego dotyczące jego działalności publicznej, sygn. 11/26.
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Młodszy brat Augusta, Józef Ostrow
ski, także otrzymał staranne wykształcenie: 
po ukończeniu gimnazjum w Warszawie 
podjął studia w Szkole Głównej Warszaw
skiej, a następnie w Carskim Uniwersytecie 
Warszawskim. Na tej właśnie uczelni obronił 
młody Ostrowski tytuł magistra, prezentując 
pracę dyplomową z zakresu prawoznawstwa 
(obecnie znajduje się w zbiorach Bibliote
ki Narodowej). Studia prawnicze kontynu
ował następnie w Berlinie. Był także studen
tem wydziałów rolniczych na uniwersytetach 
w Halle i Hohenheimie. Po powrocie do 
kraju, podobnie zresztą jak ojciec, zajął się 
działalnością społeczną, gospodarczą i po
lityczną. Zajmował następujące funkcje: był 
prezesem Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego w Kaliszu (jak Aleksander Ostrow
ski), członkiem Rady Redakcyjnej dziennika 

„Słowo”, jednym z organizatorów Stronnictwa Polityki Realnej (potem jego prezesem), 
członkiem rosyjskiej Rady Państwa i prezesem Koła Polskiego, wiceprezesem Związku 
Kół Królestwa Polskiego i krajów Litwy i Rusi oraz posłem do II Dumy Państwowej 
i członkiem Rady Regencyjnej (utworzonej w 1917 roku). Warto podkreślić także jego 
działalność społeczną: był sędzią gminnym, brał udział w  pracach przygotowawczych do 
powołania towarzystw rolniczych, samorządu ziemiańskiego i wiejskiego. Droga jego ka
riery była podobna do tej, jaką przeszedł Aleksander.

Jeśli chodzi natomiast o Ludwikę, należy zauważyć niewielką liczbę zachowanych 
materiałów źródłowych odnoszących się do kwestii edukacji, ich treść zaś potwierdza 
przypuszczenia, że podobnie jak jej starsza siostra — Maria, nie uczęszczała ona do 
szkół publicznych czy też placówek zajmujących się kształceniem dziewcząt. Edukacja 
panien Ostrowskich ograniczała się zatem jedynie do kształcenia domowego.

Sytuacja ta nie należała do wyjątków — jak już wspomniano, w  ówczesnych rea
liach kulturowych edukacja młodych kobiet najczęściej sprowadzała się do lekcji domo
wych, prowadzonych przez dojeżdżających bądź rezydujących we dworze nauczycieli 
czy guwernerów. Ludwika odebrała jednak najlepsze wykształcenie domowe, jakie było 
wówczas dostępne dla dziewcząt w Królestwie Polskim25. Wskazują na to zachowane 
teksty napisane przez n ią  świadczące o jej szerokich horyzontach myślowych. Znajo
mość 5 języków obcych, domowe lekcje muzyki, tańca i śpiewu, rysunku oraz haftu po
twierdzają powyższe stwierdzenie.

W tym kontekście — sięgając do zasobów rodzinnego archiwum Ostrowskich — 
warto zwrócić uwagę na niewielką wprawdzie, lecz interesującą notatkę dotyczącą spo

J. Kita, Ostatnia у  rodu  —  L udw ika  у  K orabitów  Ostrowska, w: Ziem iaństwo na Lubelssęc^yspnie. Panie 
% dworów i pałaców, t. 3, pod red. H. Laszkiewicza, Lublin 2007, s. 173.

45. Józef Ostrowski
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46. Mana Ostrowska 47. Ludwika Ostrowska

sobu kształcenia młodych panien w rodzinie Korabitów. Notatka pochodzi jeszcze z po
czątków XIX wieku, a więc dotyczy pokolenia znacznie starszego niż Ludwika, jest jednak 
cennym świadectwem ciągłości przekazu kulturowego, stylu wychowania i kulturalnego 
poziomu rodziny. Oto ów dokument26:

Niżej wyrażona daję dokument, jako odebrałam z rąk JW  Pana Glińskiego (...) dla Panien 
Ostrowskich

# 6 na lekcje klawikordu
# 6 na lekcje Gitary
# 4 na lekcje Tańca
# 3 na lekcje Śpiewania
# 2 na lekcje Rysunku
# 1 na lekcje Haftu

6 Stycznia Warszawa R. 1809

Wrzesmska

26 APŁ, APiOM, Akta Ostrowskich tyczące się spraw majątkowych, sygn. 1/194.
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Patrząc na tę notatkę, nie należy zapominać, że jest to jedynie fragment eduka
cyjnego programu, element, który dziś nazwalibyśmy „wychowaniem artystycznym”, 
a więc przedmiot jedynie uzupełniający kształcenie ogólne czy też elementarne. Z tej 
perspektywy może zadziwiać różnorodność zajęć, w tym równoczesna nauka na dwóch 
technicznie odmiennych instrumentach. Dawnymi czasy nie było to jednak czymś nad
zwyczajnym. Rozległe wykształcenie muzyczne tworzyło bowiem podstawę kulturalne
go życia — wszak nie znano jeszcze radia czy patefonu, a zatem odbiór muzyki wiązał 
się równocześnie z jej wykonywaniem, kreacją „na żywo” ulubionych utworów i pieśni.

W kolejnych latach życia, dysponując znacznymi środkami finansowymi, Ludwika re
alizowała proces dalszego samokształcenia — władała biegle językami francuskim, nie
mieckim, angielskim i rosyjskim, a także rozwijała swoje inne zainteresowania — zajmo
wała się np. historią, biologią, a zwłaszcza sadownictwem27. Wiodącą rolę pełniły też jej 
pasje społecznikowskie. Atmosfera domu rodzinnego, postawa matki oraz przykład dzia
łalności społecznej ojca i braci, w  połączeniu z ideowym wpływem ówczesnej kultury, 
przesiąkniętej naczelnymi hasłami pozytywizmu: pracy organicznej, „pracy u podstaw” 
i dobroczynności — ukształtowały w Ludwice charakterystyczny typ postawy nacecho
wanej zaangażowaniem w kwestie społeczne. Pasje społecznikowskie Ludwiki Ostrow
skiej dobrze oddaje poniższy fragment tekstu przygotowywanego prawdopodobnie do 
publikacji w  którymś z czasopism; jest to również dowód na jej ambicje publicystyczne:

Zajmując się ubogimi chorymi, przekonałam się, jak dzieci są u nas zaniedbywane i widzę 
potrzebę założenia Puponiery z internatem dla dzieci od 6 tygodni do 2, 3 lat — na wzór 
tych, co są za granicą, lecz zastosowane do naszych potrzeb. Dajmy na to: ojciec służącym 
lub woźnym, matka kucharką— dziecko oddająna garnuszek, gdzie się często marnuje, lub 
co gorsza, idąc do pracy, rodzice bez dozoru dzieci w domu zamykają; wówczas padają one 
ofiarą pieca, zapałek, topią się w kubłach z wrzącą wodą lub oknem wypadają na bruk.

We Francji zamiast na garnuszek, niezamożni rodzice umieszczają dzieci w Puponie- 
rze, płacąc na ich utrzymanie tyle, co mogą a jak bezdenna bieda, to dziecko chowane jest 
z ofiarności publicznej.

W takich internatach przez przeciąg dwóch lat kształcą się dozorczynie (bony) zacią
gane z grona uczennic szkoły powszechnej, po ukończeniu takowej. Pierwsze 3 miesiące 
płacąza utrzymanie, dalsze wykształcenie otrzymująbezpłatnie, jeżeli wykażązupełne ubó
stwo. Po 3 miesiącach, jeśli uczennica okaże się niezdolną i nieodpowiednią usuwa się ją  
bo trzeba bardzo odpowiedni personel kształcić i wyrabiać, nie marnując grosza polskiego.

W internacie muszą być infermerje, by w nich umieszczać dzieci lekko niedomagające, 
jeżeli zaś okaże się coś poważnego lub infekcyjnego, za zgodą rodziców lub opiekunów odsyła 
się małego pacjenta do szpitala dziecinnego. W razie gdyby Puponiera posiadała filię w leśnej, 
suchej okolicy lub nad morzem, to rekonwalescentów posyła się tam pod opieką dozorczyni.

W bieżącej chwili trzeba ratować dzieci znajdujące się w barakach, a gdy środki na to 
nie pozwolą trzeba zająć się dziećmi robotników i służących. [...]

Ratując dzieci, mamy na widoku palącą kwestię kształcenia dozorczyń [...] pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorek. Uniknęlibyśmy wtedy kosztownego sprowadzenia licz
nych zastępów zagranicznych dozorczyń a jednocześnie otwarłoby się nowe źródło zarob
ku dla naszych kobiet.

27 J. Kita, Vani na Malus^ynie. Ludwika hrabina Ostrowska (1851-1926), „Wiadomości Ziemiańskie” 
2006, nr 28, s. 53—59.
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W  Paryżu w niektórych wielkich magazynach (u nas takich nie ma) przychodząc rano 
do pracy, matki dzieci z sobą zabierają i pod opieką fachowo wykształconych dozorczyń 
zostawiają takowe w miejscowej Puponierze. W  wolnych chwilach schodzą do niej i karmią 
swoje niemowlęta; wieczór zabierają je do domów. Jeżeli okazuje się tego potrzeba, dzieci 
mlekiem dokarmiają starsze zaś pożywienie odpowiednie ich wiekowi.

To już szczyt kultury! Może za lat sto do tego u nas dojdziemy. Tymczasem czynimy 
to, co w naszym zakresie jest możliwe. Niech myśl rzucona padnie na dobrą glebę, rychło 
zakiełkuje i wyda porządny plon28.

Pomysł Ludwiki Ostrowskiej, wzorowany na rozwiązaniach francuskich, należy 
uznać za dość interesujący, choć równocześnie jednak chyba mało praktyczny. Odbija 
się w nim wyraźnie społecznikowska postawa autorki i charakterystyczny sposób my
ślenia, nacechowany w jakiejś mierze idealizmem właściwym dla ówczesnych pozytywi
stów. Można czynić zastrzeżenia, czy idea tworzenia „puponier”, (pepinier — jakbyśmy 
je dzisiaj nazwali), a więc placówek opiekuńczych łączących funkcje żłobka, przedszkola 
i internatu, jest rozwiązaniem właściwym, zważywszy na konieczną różnorodność form 
opieki w tego rodzaju instytucji. Inną sprawą jest kwestia kosztów, sposobu organizacji 
i źródeł finansowania placówek opiekuńczych. Pozytywiści postrzegający całość społe
czeństwa jako jeden sprawnie funkcjonujący organizm upatrywali sposobów rozwiąza
nia problemów w wymiarze społecznym przede wszystkim przez rozwój filantropii — 
dobroczynności warstw oświeconych i zamożnych, uwrażliwionych na ludzką biedę i po
trzeby. Ten sposób myślenia prezentuje też Ludwika Ostrowska, podkreślająca dodatko
wo konieczność zapewnienia opieki dzieciom z rodzin niezamożnych oraz potrzebę sze
rokiego kształcenia rzesz ludowych, w szczególności wiejskich kobiet i dziewcząt, dzięki 
czemu mogłyby one zyskać nowe kwalifikacje i zawodowe możliwości, umniejszające 
sferę nędzy i bezrobocia na wsi. Idee te Ludwika Ostrowska wcielała w życie w obrębie 
maluszyńskiego gospodarstwa, sprawując opiekę nad miejscową szkołą i dziećmi, orga
nizując kursy zawodowe dla kobiet i wspierając funkcjonowanie małego szpitalika. Ten 
rodzaj postawy łączył w działaniu całą rodzinę Ostrowskich, dzięki czemu ich relacje 
z maluszyńską gminą i włościanami układały się więcej niż poprawnie. Służyły temu róż
ne formy pomocy i materialnego wsparcia, fundowane stypendia, utworzenie kasy wkła- 
dowo—pożyczkowej — czym zajmowała się Helena Ostrowska, wspierana przez męża. 
August Ostrowski w swym testamencie zobowiązał żonę Elizę do utworzenia specjal
nego funduszu dla wsparcia włościańskich mieszkańców Radoszewnicy — aby ci Indzie 
w najbliższym sąsiedztwie, w którym spędziłem wraz Z ̂ 4 . najlepsze lata mojego tycia, mieli p o  nas 
wieczpąpamiątkę-9. Aleksander Ostrowski sprawował ponadto opiekę nad szkołą dla wiej
skich oficjalistów w Radomsku30, przyjmował praktykantów i studentów na staże, wspie
rał szkolnictwo i szpitalnictwo, tworzył fundacje kościelne, dobroczynne i emerytalne.

Pałac w Maluszynie był miejscem częstych spotkań rodzinnych — bliżsi i dalsi 
krewni chętnie odwiedzali hrabiostwo Ostrowskich. W pamiętniku Helena nierzadko

28 APŁ, АРЮМ, Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra, sygn. 11/87.
29 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Augusta Ostrowskiego, syna Aleksandra, sygn. 11/86.
30 Ibidem, Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/72.
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48. Maria Ostrowska 49. Stanisław Jan Władysław hrabia Potocki

wspomina o takich wizytach. Ich liczba wzrosła znacząco zwłaszcza po wstąpieniu 
w związki rodzinne najstarszych dzieci Ostrowskich — Marii i jej brata Augusta. Czyta
jąc pamiętnik Heleny Ostrowskiej, można zapoznać się m.in. ze wspomnieniami ze ślu
bu i wesela pierwszej córki. Oto fragment opisujący to ważne dla rodziny wydarzenie:

Dnia 14 września 1862 r. odbył się w Maluszynie ślub córki naszej, Marii ze Stanisławem 
Potockim, w kościele parafialnym, w niedzielę, około 5 wieczorem, wśród licznie zgro
madzonych parafian, znajomych, sąsiadów i rodziny. Chór i ołtarz wielki ubrane starannie 
w drzewa cytrynowe, kwiaty, światła, makaty, adamaszki i dywany, świadczyły o przywią
zaniu do młodej pary brata jej, Jana Ostrowskiego, od kilku dni przybyłego z zagranicy na 
stale zamieszkanie, i bratowej Izy Potockiej. Ślub dawał godny nasz proboszcz, ks. Adam 
Święcichowski, w asystencji jednego ojca paulina z Wielgomlyn, przemówiwszy wprzód 
z uczuciem do Państwa Młodych.

Uczta godna, do której zasiadło blisko 80 osób, prawie wszystkie do rodziny nale
żące, trwała późno w noc, po czym unikając wszelkich muzyk i tańców, dla ducha powagi 
i żałoby panującego w ogóle w całym kraju, odbyła się wesoła loteryjka na korzyść bu
dującego się kościoła w Sulisławcach; i tak zbliżył się ranek dnia, który miał być dniem 
wyjazdu Państwa Młodych do Warszawy, a stamtąd do Turośni, majątku Wandy Potoc
kiej na Litwie, pod Białym Stokiem, którym Stanisław Pfotocki] podjął się zawiadywać 
po śmierci ojca swego.

Po rozejściu się gości około 4 z rana, matka i córka zajęły się ostatnimi przygoto
waniami do tego smutnego rozdziału, a o szóstej dzwonek kościelny powołał je wraz ze 
zgromadzoną rodziną na Mszę Świętą, na ich intencje zakupioną. Nastąpiło śniadanie
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gromadne, wśród którego nieubłagany, ale ten raz dobroczynny rygor podróży koleją, że
lazną wyrwał drogą nam parę z naszych objęć. Program taki, ułożony na żądanie Pana 
młodego, dopiął celu zamierzonego, zlewając jedno wzruszenia różnorodne i ułatwiając 
mu trudne zadanie wyrwania jej z ukochanego Maluszyna, ale z drugiej strony okazał się 
tak utrudniającym fizycznie dla całego domu, a zwłaszcza dla samej Panny Młodej i mat
ki jej, że nie radzę nikomu iść za tym przykładem z weselami na wsi, chyba bardzo ma
łym, krótko31.

W dokumentach archiwum właścicieli Maluszyna, pod nazwą „akt ślubu”, moż
na również odnaleźć relację sporządzoną przez M. Jerzykowskiego ze ślubu Augusta 
Ostrowskiego i Elizy Niezabytowskiej32. Oto stosowny zapis:

W zeszłą środę, 29 października rb. (1873 r), od samego rana, cały dzień, z przyjemnym 
powietrzem, jaśniał przecudną pogodą i słońcem pięknem, jak rzadko.

W  tym to dniu o godzinie 8 wieczorem przez Kanonika Metropolitalnego Warszaw
skiego, Proboszcza Parafii Ss° Krzyża, Imć księdza Adama Jakubowskiego, pobłogosła
wiony został w Kościele Ss° Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu związek 
małżeński pomiędzy JW  E lizą Niezabytowską córkąJW W  Celiny z hrabiów Bispinków 
i Stefana Niezabytowskiego, byłego marszałka szlachty, dóbr wielu w guberniach gro
dzieńskiej oraz mińskiej dziedzica — i JW  Augustem Ostrowskim, synem J WW Heleny 
z hrabiów Morsztinów i Alexandra Ostrowskiego, byłego Dyrektora Głównego Komi
sji rządowej Spraw Wewnętrznych, dóbr Maluszyn w guberni Piotrkowskiej właściciela.

Do ołtarza prowadzili pannę m lodąJW W  Józef Bispink i Jan Ostrowski — a pana 
młodego, JW  Ludwika Ostrowska i Teresa Włodek.

Od ślubu zaś pani młoda prowadzona była przez JWW Konstantego Niezabytow
skiego i Stanisłwa hrabiego Potockiego — a pan młody przez JW W  Marię z Ostrowskich 
hrabinę Potocką i Marię z Niezabytowskich hrabinę Potocką — po czym liczne grono 
krewnych i przyjaciół w domu rodziców zaślubionej podejmowane było przez tychże 
z staropolską gościnnością.

Wspaniałym był orszak przy tym akcie, tworzyły go dostojne damy i dygnitarze — ja
śniały tu gustowne w ogólności i bardzo bogate toalety, a dominująca piękność dziewic 
uczestniczących, jakby jednąw połączeniu stanowiła całość...

Ogólne jest echo, że szczepy rodzin obojga nowożeńców słynęły zawsze z czy
stych patriarchalnych cnót, czci i uwielbienia godnych — teraz więc i Eliza, i August, 
już w odziedziczone z krwi przodków swoich przymioty bogaci, przy tym wychowani 
w bogobojności, ugruntowanej na zasadach Chrystusa, tworząc nowe nadal znakomite 
w społeczeństwie i obywatelskim pożyciu ogniwo, te same cnoty, zaiste i następnym po
koleniom przekażą— a jak czystym i pięknym w dzień ich ślubu był cały horyzont nie
ba, co dobrą jest wróżbą tak wszyscy znajomi, ucieszeni tym związkiem, z serca życzą 
szczerze wszelkich pomyślności i błogosławieństw od Boga, na najdłuższe pasmo życia 
tej dobranej Parze!

M. Jerzykowski

31 Dnieje Maluszyna..., s. 144—145.
APŁ, APiOM, Papiery osobiste Augusta Ostrowskiego, syna Aleksandra Ostrowskiego, 

sygn. 11/86.
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50. August Ostrowski 51. Eliza (Elżbieta) Niezabytowska

Helena i Aleksander Ostrowscy doczekali się tylko dwojga wnucząt — ze związku 
Marii i Stanisława Potockiego. Co prawda, małżeństwo Augusta z Elizą z Niezabytow- 
skich zaowocowało przyjściem na świat syna — Wojciecha (1874), niestety, chłopczyk 
przeżył tylko jeden dzień33, a później nie było już kolejnych dzieci. Natomiast z mał
żeństwa Marii ze Stanisławem Potockim urodziło się czworo dzieci: Antoni, który żył 
niecały miesiąc (1863)34, Helena (imię zostało prawdopodobnie nadane na cześć babci 
Heleny), August oraz Marian (1871)35, który zmarł zaraz po porodzie. Wczesne odejście 
Antosia, Mariana i Wojtusia skutkowało zatem tym, że radość dziadków mogły wzbu
dzać jedynie zabawy Helenki i Gucia.

Przywiązanie babci Heleny Ostrowskiej do wnucząt zostało uwiecznione w  jej 
wspomnieniach. Oto niektóre fragmenty pamiętnika:

Po trzech tygodniach pobytu opuściła nas liczna, z 17 osób złożona, kolonia praszkowska 
(6 maja), z obietnicą od zięcia i córki przybycia znowu na dłuższy czas w jesieni. Przedtem 
musi mi się udać z mężem moim zajrzeć do nich, co mi tym łatwiej przyjdzie, mam nadzie
ję, że zdrowie jego wiele lepsze, do tego grudy nie będzie się czego obawiać, i że się zupeł
nie rozmiłowałam w swoich wnukach, a szczególnie w  żwawym i obiecującym Guciu36. [...] 

Dn[ia] 18 tm. opuściła Maluszyn nasza kolonijka praszkowska, wracając na zimowe leże 
do domu, z zamiarem powrócenia na dzień moich imienin 2 marca pjprzyszłego] r[oku]. 
Siedmioletnia Hacia z płaczem rozstawała się z nami; Gucio, nasz miły i roztropny 3Getni

33 APŁ, APiOM, Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.
34 Dnieje Malus^yna..., s. 158.
35 Ibidem, s. 226.
36 Ibidem, s. 219.
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hajdamaczek, tylko widział przed sobą. radość oglądania swych kącików igradków w Praszce, 
a nade wszystko radość jechania z mamą, pamiętając odjazd jej bez niego do Blankenburga. 
Wiele to dziecko obiecuje...37 [...]

Tymczasem trwa ciągle pogoda jasna, czasami ciepła zupełnie, jak przedwczoraj, gdy 
jeszcze zbierałam z Hacią fiołki na wale ogrodu38. [...]

Dnia 30 listopada uzbierałyśmy jeszcze z Hacią bukiet fiołków, w ogrodzie za kuchnią, 
pomiędzy bujnie kwitnącymi poziomkami, znalazło się kilka jagód mało co dojrzałych39 40. [...] 

Dzień 1 września stał się uroczystym i pamiętnym dla naszego grona z powodu pierw
szej komunii wnuczki mej ukochanej, naszej Haci. Pragnęła ona dostąpić tego szczęścia 
w obecności babuni, która jej z całego serca odpłaca miłością, przywiązaniem zawsze oka
zywanym. Nic mi nie pozostaje do życzenia, co do usposobienia tej 12—letniej wnuczki, któ
rej w tej okoliczności przyjęcie było budujące i rozrzewniające®. [...]

Jeszcze jedno ważne wydarzenie wypada mi tu zapisać, a mianowicie wyjazd do szkół 
mojego wnuka, w dniu 27 sierpnia, pod opieką wuja jego, Augusta41.

Cała rodzina Ostrowskich oczekiwała z niecierpliwością na przybycie do Maluszy- 
na Helenki i Gucia. Wówczas w pokojach maluszyńskiego pałacu, na dziedzińcu lub 
w parku rozbrzmiewał gwar bawiących się dzieci, rozrywek rodzinnych, wesołych pio
senek czy dziecięcych wyliczanek i wierszyków.

Ówczesne zabawy dziecięce nie różniły się znacznie od zabaw znanych współcze
śnie. Gromadka dzieci bawiła się pod czujną opieką guwernantek — był to więc ro
dzaj domowego przedszkola, pierwszy etap wprowadzania podopiecznych w świat ludzi 
dorosłych, zapewniający i dobrą zabawę, i podstawy dalszego kształcenia. Do popular
nych w XIX wieku zabaw42, szczególnie ulubionych przez dzieci, należały zajęcia rozwi
jające umiejętności zręcznościowe i umysłowe. Były wśród nich zabawy bąkiem, pusz
czanie latawca, gra w bierki, toczenie obręczy, puszczanie mydlanych baniek. Starszym 
chłopcom pozwalano na elementy rywalizacji — bieganie, „szermierkę” kijami, żarto
bliwe inscenizacje bitew, w których role wierzchowca pełnili silniejsi chłopcy, rycerzami 
zaś bądź ułanami byli ci mniejszej postury, lecz walecznego serca. Chętnie bawiono się 
w chowanego lub tzw. ślepą babkę, polowano na muchy lub motyle, goniono za cielaka
mi, organizowano spacery, grzybobrania, zbieranie malin i orzechów. Starsze dzieci mo
gły uczyć się jazdy konnej, zimą zaś jazdy na łyżwach, toczyć bitwy na śnieżki bądź le
pić śniegowego bałwana; ciągano również sanki lub zjeżdżano z okolicznych pagórków. 
W gronie dzieci młodszych popularne były rymowane wierszyki, wyliczanki, proste pio
senki, słuchanie bajek. W miarę dorastania wprowadzano elementy nauki czytania, opo
wiadania historyjek, kształcenia muzycznego, podstaw rysunku i teatralnych inscenizacji.

37 Ibidem, s. 245.
38 Ibidem, s. 278.
39 Ibidem, s. 279.
40 Ibidem, s. 436.
41 Ibidem, s. 624.
42 Zob. K. Kabacińska, Zabauy i  zabawka dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 2007, passim. Dzi
siejsze zabawy dziecięce w znacznej części kontynuują dawne formy, można zatem przyjąć, że były 
one powtarzane również w XIX wieku.
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Fantazję dziecięcą, kształtowały też zaba
wy naśladujące rzeczywistość — bawiono się 
w paradne musztry, polowania, udział w na
bożeństwach, weselach czy pogrzebach, od
twarzano okolicznościowe scenki naśladujące 
życie dorosłych, grano też w karty lub kości. 
Do zabaw tych często przyłączali się doro
śli domownicy, wówczas gwar i śmiechy roz
brzmiewały głośno, lub przeciwnie — groma
dę ogarniały cisza i skupienie, w zależności od 
formy zabawy. Wykorzystywano też różne za
bawki — drewniane koniki na biegunach lub 
do biegania, małe katarynki, doboszowe bę
benki, trąbki, piszczałki i inne instrumenty 
muzyczne. Dziewczynki wiły wianki, bawiły 
się lalkami, małymi kołyskami, kołowrotka
mi czy mebelkami. Chłopcy strzelali z łuków, 
wystruganych strzelb lub z procy. Popularne 
były też ołowiane lub drewniane żołnierzyki, 

wiatraczki, różne bączki, skakanki i kręgle. Wspólnie bawiono się, oglądając obrazki, ko
rzystając z huśtawek czy grając kulkami bądź piłką43.

Życie rodzinne to nie tylko krąg spraw domowych, spotkań, rozmów i relacji mię
dzy członkami rodziny — sferę życia domowego określają też w znacznej mierze ota
czające przedmioty, zarówno te niezwykłe, zapadające w pamięć, a później wspominane 
jako ślady dzieciństwa czy przystani domowej, jak i przedmioty zwyczajne, na ogół nie
dostrzegane, pełniące zwykłe, użytkowe funkcje. W poprzednim rozdziale, opisującym 
wyposażenie wnętrz pałacowych, wiele z tych przedmiotów było wyszczególnionych, 
jak np. meble, świeczniki, zastawy stołowe, samowar, ulubiony fotel itd. Organizacja ży
cia domowego wyznaczała konieczność utrzymania porządku wśród rzeczy osobistych, 
nieeksponowanych publicznie. Papiery rodzinne pozwalają stwierdzić, że również w tej 
sferze panował niemal wzorcowy ład, zaprowadzony zaś porządek pozwalał z jednej 
strony na racjonalizację wydatków, a z drugiej ułatwiał kontrolę nad poczynaniami służ
by i ewentualne wyegzekwowanie materialnej odpowiedzialności za rzeczy powierzone 
pod opiekę.

Nie ma potrzeby przytaczać wszystkich owych spisów i rejestrów. Przykładowo 
jednak, dla lepszej orientacji i pogłębienia obrazu życia domowego, warto wydobyć kilka 
zestawień ilustrujących również i tę prozaiczną sferę domowych porządków. Poniższa 
tabela przedstawia spis bielizny przygotowanej prawdopodobnie w  związku z delegacją 
dziedzica do Radomia i objęciem przez niego obowiązków gubernatora. Przy tej okazji 
dokonano też spisu bielizny paniczów, Jana Leona i Augusta.

52. Helena i August Potoccy

43 Ibidem.
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Tabela 13. Rejestry bielizny — ekwipunek Aleksandra Ostrowskiego oraz bielizna 
chłopców (1862 rok)
Koszul dziennych 24 — —

Koszul nocnych 12 — —

Gatek par 12 — —

Ręczników 12 — —

Chustek do nosa batystowych 5 — —

Chustek detto płóciennych 6 — —

Skarpetek domowych par 12 — —

Detto cienkich par 12 — —

Detto D: starych par — —

Detto jedwabnych par — —

Prześcieradeł 12 — —

Spis b ie liz n y  Jana O stro w sk iego
Dn. óB° P aźd z ie rn ik a  62 r. oddanej Pani Z arem b in i
Koszul dziennych 10 — —

D: D: kolorowych 1 — —

D: nocnych 6 — —

Gaci par 4 — —

Chustek do nosa 7 — —

Skarpetek 8 — —

Ręczników 2 — —

Spis b ie liz n y  A ugusta  O stro w sk iego
Dn. 19 C zerw ca 61 r. p rzy  o d d an iu  pod D ozór A n to n in y  K aw ęck ie j 
Dn. 6 P aźd z ie rn ik a  oddane P. Z arem b in i
Koszul dziennych kolorowych 6 — 6
D: perkalowych białych 10 — 10
D: płóciennych 12 — 12
D: D: nocnych 6 — 9
Gatek par 9 — 7
Detto na drutach 2 — 1
Spodnie białe para 1 — 1
Chustek do nosa 8 — 14
Detto fularowych 2 — 1
Skarpetek 7 — —

Detto kolorowych 1 — —

Ręczników 5 — 16
Prześcieradeł 2 — 2
Koszula flanelowa 1 — 2

Źródło: APŁ, АРЮМ, Rejestry sreber, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, mebli i wo
zowni w Maluszynie, sygn. I/18.
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Przedstawione rejestry możemy porównać ze spisem wykonanym w kobiecej czę
ści domowego gospodarstwa, uwzględniającym zawartość szafy bądź skrzyń groma
dzących bieliznę pani domu, w tym obrusy, prześcieradła i poszewki. Jak można sądzić 
z adnotacji na dokumencie, nie jest to pełny spis tego typu przedmiotów, lecz część na
leżąca do posagowego uposażenia Heleny z Morsztynów Ostrowskiej.

Tabela 14. Spis bielizny Heleny Ostrowskiej

Spis bielizny mojej wyprawnej
Prześcieradeł podwójnych 12
Prześcieradeł pojedynczych 24
Poszewek batystowych 4
Poszewek płóciennych 24
Koszul nocnych 30
Koszul dziennych 30
Kaftaników nocnych perkalowych 6
Kaftaników domowych 6

Spodni perkalowych 6
Spodni domowych 6
Kalesony 6
Sciere czek 36-26
Serwet do miednicy 6
Ręczników długich 12
Czepków nocnych batystowych 12-4
Chusteczek od nosa płóciennych 12-21
Chusteczek batystowych haftowanych 6
Chusteczek batystowych z cyfrą 12-9

Spodni flanelowych 2-1
Prześcieradeł garderobianych 12-11
Pończoch szkockich ażurowych 6
Pończoch szkockich gładkich 6
Pończoch bawełni;tnych ażurowych 6
Pończoch gładkich cienkich 24-19
Pończoch grubszych 12-23
Pończoch jedwabnych 6
Kołnierzyków batyst, haftowanych —

Kamizelek 3 — muślinowych haftowanych batystowych —

Koszulki muślinowe haftowane pod szyją —

Kołder pikowych 6
Peleryny do czesania 6

Obrusów na 18 osób 2
Serwet do nich 36
Serwet do kawy 5
Serwetek małych do herbaty białych 18
Serwetek małych karmazynowych 12
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B ie liz n a  G o ścin n a —

Kołder watowych 2
Prześcieradeł 12
Poszewek 12
Poduszek 6
Źródło: APŁ, АРЮМ, Rejestry sreber, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli,
dywanów, mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. I/18.

Zajrzyjmy teraz — nieco niedyskretnie, lecz usprawiedliwieni intencją badawczą hi
storyka — do pokoju panny Ludwiki:

Tabela 15. Garderoba Ludwiki Ostrowskiej
Spis bielizny i ubiorów Ludwiki Ostrowskiej 

Dnia 9 Października 1858
Poprawiono dnia 31 Marca 59 r., przy oddaniu Emilii Krzewickiej

Koszul dziennych 6
Koszul nocnych 6
Czepków 3
Prześcieradeł 6
Poszewek 4
Kaftaników barchan. 3
Kaftaników dymkowych 6
Pończoch par 13
Chustek do nosa 13
Ręczników 5
Spódniczek barchan ó~4
Spódniczek domowych ń~4
D: perkalowych ń~4
D: D: haftowane i
Koszulki muślinowe 2
D: batystowe 1
Kaftanów dymkowych 4
Kaftanów wełnianych 2
Majteczek perkalowych 10
Kołnierzyki z rękawami 2
Rękawków innych 4
Kryzki 4
Suknie manszestrowe 1
Spódniczka fular: niebieska 1
Spódniczki wełniane 3
Sukienek kolorowych 2
Sukienek białych 3
Chustka duża jedwabna 1
Chusteczki małe jedwabne 3
Spódnica do polewania 1
Kołdry (zimowa i letnia) 2
Płaszczyk watowany 1
Płaszczyk lżejszy 2
Burka wigoń 1
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Kapturek manszestrowy 1
Rękawek królikowy 1
Chustek od nosa płóciennych 8
D: batystowych 7

Źródło: APŁ, APiOM, Rejestry sreber, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, 
dywanów, mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. 1/18.

W każdej rodzinie wiele jest też przedmiotów rzadko używanych, wykorzystywa
nych okazjonalnie. Wśród nich zdarzają się też rzeczy nieco podniszczone lub niemod
ne, zastąpione przez nowe zakupy. Gdy przedmiotów tych jest w nadmiarze, można je 
sprzedać, rozdać lub wyrzucić, zależnie od stopnia zniszczenia i ich wartości. Zapobiegli
wa gospodyni nigdy jednak owych rzeczy nie pozbywa się zbyt pochopnie, część z nich 
może się bowiem jeszcze przydać przy jakiejś niespodziewanej okazji. Miejscem skła
dowania staje się wówczas strych, lamus lub pojemna skrzynia. Warto jednak, aby rów
nież i te przedmioty objęte były nadzorem. Postawę tę obrazuje poniższe zestawienie:

Tabela 16. Przedmioty złożone do lamusa
Spis rzeczy oddanych pod dozór Ludwiki Kuczyńskiej w Maju 1879 r.

I. W ku frze
1. Pawilon adamaszkowy amarantowy duży 1
2. Firanka D: D: w 5 brytów galonem 1
3. Opona D: D: z brytów 3 i klinów podszytych 1
4. Luźne stare bryty i nawałki adamaszkowe —
5. Makaty dwie, dobrze zachowane 2
ó. Makata mniejsza 1
7. Różne kawałki od makat —
8. Pospolite [?1 dawna Polska 2
9. Stare makaty używane do Kościoła 2

10. Dwa dywaniki 2
11. Kawałki aksamity, sukna i od mebli 2
12. Zasłona czarna z krzyżem 1

II. W ku frze  m n ie jszym —

1 . Dywanów bardzo starych 3

III. W sk rzyn i i stare j w a lizce —

1 . Kołder z wełny domowej 8
2. Derek w kraty 14

W m aju  1881 r. o d d aję  do schow an ia
1. Rząd turecki pozłacany w trzech sztukach 1
2. Rząd nabijany gwoździkami srebrnymi, D: 1
3. Starych strzemion par 2

Źródło: APŁ, АРЮМ, Rejestry sreber, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, 
dywanów, mebli i wozowni w Maluszynie, sygn. I/18.
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53. Helena hrabina Ostrowska 54. Ludwika Ostrowska

3.2. W świetle salonów, w cieniu werandy
Pałac w Maluszynie odwiedzali liczni goście także spoza rodzinnego kręgu najbliż
szych. Dobrze zorganizowany majątek wzbudzał powszechny podziw i uznanie, stąd 
też wśród odwiedzających byli nie tylko przyjaciele i okoliczni sąsiedzi, ale też dal
si znajomi ze sfer ziemiańskich i arystokratycznych, współpracownicy Aleksandra 
Ostrowskiego i kontrahenci. Dziedzic Maluszyna zapraszał również praktykantów, by 
mogli wzbogacić swą wiedzę, a także zapoznać się ze sposobami prowadzenia gospo
darstwa i zakładów przetwórczo—przemysłowych oraz nabyć umiejętności dotyczą
ce metod upraw i zasad prowadzenia zarządu gospodarstwem, rachunku ekonomicz
nego, buchalterii.

Aleksander Ostrowski, jako wiceprezes Towarzystwa Rolniczego, kilkakrotnie orga
nizował w  swoich dobrach zjazdy ziemian należących do stowarzyszenia, także dla człon
ków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Podczas zjazdów omawiano problemy i zagadnienia dotyczące rolnictwa i prze
mysłu. Wraz z członkami Towarzystw do pałacu przybywały ich rodziny. Do najsłyn
niejszych gości zaliczyć można Wielopolskich i Zamoyskich. Najczęściej jednak w ma- 
luszyńskim pałacu odbywały się spotkania rodzin spokrewnionych z Ostrowskimi. 
Z fotografii zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Łodzi można wnioskować,
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iż pałac w Maluszynie odwiedzali Potoccy, Siemieńscy, Morsztynowie, Skórzewscy 
i Ledóchowscy. Wiele nazwisk zawiera też pamiętnik Heleny Ostrowskiej. Z racji dzia
łalności politycznej Aleksandra Ostrowskiego do Maluszyna chętnie przybywali także 
Rosjanie — urzędnicy, wojskowi i przemysłowcy wraz z rodzinami.

W pałacowych salonach, oprócz prowadzonych ożywionych dyskusji, oddawano się 
też rozrywkom — grano np. w karty i szachy. Często sadzano gości na tarasie pałacu, 
w otoczeniu bujnej roślinności, w tym palm w donicach, gdzie kontynuowano mniej lub 
bardziej ważne rozmowy, a nierzadko spożywano także posiłki. Ze względu na upal
ne lata została zamówiona specjalna markiza w pasy, której zadaniem była osłona przed 
słońcem.

Praktyczny kucharz warszawski, omawiając kulinarne zwyczaje i organizację rodzin- 
no—towarzyskich spotkań i posiłków, zauważał przy tej okazji:

Podwieczorki po wsiach podają się zwykle w ogrodzie. Stół zastawia się owocami, jakie 
tylko pora roku dostarcza. Do malin i poziomek podaje się śmietankę i cukier; do melona 
i arbuza wino czerwone i arak; obok tego miód w plastrach, śmietana kwaśna, chleb wiej
ski na serwatce i razowy, masło świeże bez soli i kosze z owocami, a w braku ich —  konfi
tury. Orzechy włoskie, obrane z zielonej skórki i rozcięte na połowę, do tego miód czysty. 
Za napój do podwieczorku podaje się sok do wody, biszof i wszelkie chłodniki. Do pod
wieczorku podają się także ciasta, ale bardzo wykwintne, jako to: makaroniki, marengi, 
dobra babka i inne. Kawę można podać, ale tylko zamrożoną44.

Powyższy cytat pobudza wyobraźnię, otwierając jąn a doznania smakowe. Sięgnij
my zatem do zasobów rodzinnego archiwum, w którym odnaleźć można nie tylko ofi
cjalne czy urzędowe dokumenty bądź zestawienia gospodarcze, ale także zestaw kuli
narnych przepisów na ciasteczka i babki. Oto parę przykładów:

Anyżki

Porcja: 5 jaj, 35 dkg cukru pudru, 25 dkg mąki, trochę anyżku.
Robota:
jaja z cukrem ubijać w blaszanym naczyniu we wrzącej wodzie, trzepaczką, aż masa się zagrze
je i zgęstnieje, wtedy zdjąć z ognia i ubijać, aż masa wystygnie. Dodać mąkę i wymieszać. Bla
chy posmarować masłem, posypać mąką. Białko wlać do papierowej tubki i wyciskać na blachy 
małe kółeczka, gdy się nieco zaleją posypać anyżkiem i postawić w ciepłym miejscu na kilka 
godzin, żeby dostały grubej skórki z wierzchu. Wsadzić do średnio gorącego pieca, a gdy spód 
jest żółty, zaraz wyjąć.

44 Praktyczny kucharz warszawski, zawierający 1503 przypisy ropnych potraw orazpiecpenia ciast i  przygotowy
wania zapasów spiżąmianych, wyd. 16, nakładem F. Hösicka, Warszawa 1902, s. 5.
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55. Aleksander hrabia Ostrowski

56. Michał Rajmund Ostrowski, Tekla Skórzewska,
Paweł Skórzewski, ks. kanonik Ziętkiewicz, Bolesław Skórzewski, 

Józefa Ostrowska, pan Grabowski i Józef Ostrowski
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57. Od lewej: Michał Rajmund Ostrowski, Jerzy Morsztyn, Bella Morsztynowa, Maria 
Tarnowska, Maria Potocka, Roman Morsztyn, Ludwika Ostrowska, Helena Potocka, 

Józef Ostrowski i Andrzej Morsztyn. Maluszyn 28 sierpienia 1909 roku

58. August Ostrowski, Zygmunt Wielopolski i Eliza Ostrowska
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Baba doskonała parzona

Masła 1 kwaterka, mąki 1 kwarta, mleka 1 kwaterka, jaj 15 (żółtek), drożdży 1/4 kwaterki, cukru 1/4 
funta, cytrynowej skórki, wanilii trochę, migdałów gorzkich 5.
Robota:
Drożdże przez sitko przecedzić. Mąkę wolnym mlekiem zarobić i drożdże przymieszać. Gdy ciasto 
dobrze rośnie, urobić powoli żółtka, cukier, masło klarowne itd. i przez godzinę często ubijać. Do 
połowy rondel napełnić, podwyższyć go papierem i gdy do pełności urośnie, ostrożnie w gorący piec 
wstawić. Po wyjęciu nie wyrzucać z rondla, póki nie ostygnie

Makaronik

Piankę z białek zmieszać z [...] utartych migdałów, na opłatku makaroniki uformować i w wolnym pie
cu trzymać, póki się nie zarumieniąi stwardnieją.

Mazurek czekoladowy

Mąki łyżkę, jaj 8, cukru 1 funt, migdałów 1 funt, czekolady 1 funt.
Robota:
Czekoladę utrzeć na tarce. Migdały posiekać drobno lub pokrajać w paski, cukier utłuc. Wszystko wy
mieszać z 2 całymi jajami i pianąz 6 sześciu białek, dodać mąki łyżkę. Wkładać na opłatek. Zrobiw
szy rant z masy migdałowej lub lukru, można zalać następującą polewą śmietanki kwaterka, czekola
dy 12 funtów. Utartą czekoladę rozgotować w śmietance na gęsto i zalać, aby się wyrównało. Wstawić 
na krótko w gorący piec.

Obwarzanki angielskie

Mąki 1/2 kwarty, jaj 2, mleka 1/2 szklanki, masła 1/2 łyżki.
Robota:
Mąkę mlekiem zaparzyć, wbijać jaja i masło i zrobiony obwarzanek puszczać na wrzącą wodę. Jak 
spłyną wyjmować i w piec wsadzić45.

45 APL, APiOM, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
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 



136 Życie codzienne w pałacu

Można spodziewać się, że ciasteczka, baby czy mazurki przygotowane według 
tych receptur pojawiały się na stołach maluszyńskiego pałacu nie tylko w porze pod
wieczorku. Spisane prawdopodobnie ręką Heleny Ostrowskiej, być może również Lu
dwiki, z pewnością przyczyniały się do wytworzenia miłej atmosfery rodzinnych czy 
towarzyskich spotkań. Na poniższej fotografii, przedstawiającej rodzinę Ostrowskich 
zgromadzoną na werandzie, uważne oko obserwatora dostrzeże porcelanowy serwis 
do herbaty stojący na stoliku po lewej stronie — znak to, że oprócz herbacianego na
poju były też ciasteczka.

Szczególną popularnością cieszyły się zabawy na świeżym powietrzu — w par
ku i ogrodzie. Najchętniej jednak mieszkańcy i goście przebywający latem w Maluszy- 
nie spędzali czas nad Pilicą. Tam spacerowali, brali udział w przejażdżkach konnych, 
grali w berka i organizowali pikniki, a w okresie wzmożonych upałów zażywali rów
nież kąpieli.

Pałac w Maluszynie tętnił życiem niemal przez cały rok, chętnie odwiedzany nie 
tylko przez członków bliższej czy dalszej rodziny bądź sąsiadów, ale także przez roz
licznych gości ze sfer ziemiańskich, urzędniczych i przemysłowo—finansowych. Nie 
znaczy to jednak, iż Ostrowscy wiedli hulaszcze życie, nad wszystkim bowiem pano
wał duch pracowitości, oszczędności i gospodarskiej troski — główny nacisk rodzina 
kładła na rozwój gospodarczy swojego majątku. Należy zdecydowanie podkreślić, iż 
pomimo znacznych dochodów, osiąganych zarówno dzięki rolnictwu, jak i działalno
ści przemysłowo—gospodarczej, pieniądze nie były trwonione na zbytki — jak to nie
rzadko bywało u innych rodzin szlacheckich — na częste wyjazdy zagraniczne, wy
soki standard życia, kosztowne urządzanie wnętrz dworskich, parku czy też stroje. 
Pomnażane pieniądze inwestowano w dalszy rozwój gospodarczy majątku. Podejmo
wano nowe inicjatywy, które z czasem rozwijano i systematycznie, planowo, doskona
lono. Szczególną uwagę zwracano także na rozwój i kształcenie własnych dzieci, szcze
gólnie synów, oraz młodych ludzi — stażystów i praktykantów pracujących w dobrach 
maluszyńskich, aby później mogli oni przenosić zdobytą wiedzę i zaszczepionego du
cha postępu do innych majątków, służąc tym samym rozwojowi kraju. Pod tym wzglę
dem Ostrowscy — na tle innych rodzin o podobnym statusie społecznym — wyróż
niali się w sposób znaczący.

Wielu ówczesnych ziemian, nie potrafiąc przystosować się do trwających proce
sów i przemian społeczno-gospodarczych, musiało sprzedać, zastawić lub wypuścić 
w dzierżawę swoje dobra. Nierzadko też, poprzez życie ponad stan — zgodnie z pa
nującymi obyczajami — ich majątki znajdowały się w coraz gorszym położeniu. Tym
czasem rodzina Ostrowskich stanowi modelowy wręcz przykład ziemian, którzy rozwój 
swojego rodu, wzrost zamożności oraz społecznej pozycji wiązali z postępującymi prze
mianami, wykorzystaniem ekonomicznego potencjału posiadanego majątku oraz możli
wości, jakie stwarzały nowe, kapitalistyczne porządki. Bez obaw przyjmowali nowe zasa
dy, które niosła epoka. Po wygaśnięciu tej linii Ostrowskich Korabitów i przejęciu dóbr 
przez rodzinę Potockich majątek nadal przynosił znaczne dochody, co w dużej mierze 
było wynikiem pracy wcześniejszych właścicieli.
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59. Maria Potocka, Helena Potocka, Józef Ostrowski, Ludwika Ostrowska, 
Bolesław Skórzewski i Michał Ostrowski. Maluszyn 1906 roku

60. Goście pałacu maluszyńskiego nad Pilicą
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61. Helena Potocka 62. August Potocki

Na ziemiach polskich, w kraju pozbawionym własnej państwowości przez Rosję, 
Prusy i Austrię, jednym z pierwszoplanowych zadań stała się obrona tożsamości na
rodowej. Nauka, kultura, sztuka i literatura — obok gospodarki — zostały uznane za 
najskuteczniejszy oręż w tej walce, środek na utrzymanie się w  ukształtowanym przez 
wieki europejskim rytmie rozwoju cywilizacji.

W XIX wieku dla utrzymania świadomości i tożsamości narodowej szczególnego 
znaczenia nabrały różne formy życia kulturalnego: udział w imprezach, obcowanie ze 
sztuką, gromadzenie książek, twórczość i odtwórczość kultury. Życie kulturalne ist
niało we wszystkich dworach, a w niektórych tętniło szczególnie intensywnie; kontakt 
z kulturą miał miejsce w licznych siedzibach ziemiańskich. Mowa tu o uczestnictwie 
w życiu kulturalnym zarówno dla własnej przyjemności czy satysfakcji, o aktywności 
zaspokajającej osobiste zainteresowania właściciela-dziedzica bądź większe potrzeby 
rodzinne46, jak też o świadomym pielęgnowaniu polskości: języka, literatury, muzyki, 
sztuki narodowej.

W tym kontekście spraw o charakterze kulturalno-artystycznym warto wspo
mnieć o małym zbiorze okolicznościowych wierszy, który znajduje się w zasobach 
rodzinnego archiwum Ostrowskich. Wprawdzie utworki te nie są przejawem wyso
kich lotów artystycznych i — jak można sądzić — wyszły spod pióra dorastających 
nastoletnich wnucząt Heleny i Aleksandra (bądź innych młodych członków rodziny), 
wymownie jednak świadczą o atmosferze, jaka panowała w domowym kręgu familii 
Ostrowskich.

46 A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Рогпап 2004, s. 110.
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Bez owej atmosfery — otwartej na próby literackie i kształtującej wrażliwość mło
dych na przekaz liryki — utwory te nie mogłyby powstać i nie byłyby pieczołowicie 
przechowywane w domowym skarbczyku. Oto jeden z przykładów:

Pożegnanie

Opuszczam Cię już jutro, luby Maluszynie!
W którym nader przeźroczysta Pilica płynie.
Pozwól mi jeszcze, ażebym przed podróżą 
Mógł Cię pożegnać moich wierszyków różą 
Pisać o Twoim dworze i o Twych mieszkańcach,
Począwszy od na dole bujnego ogrodu,
Kończąc nawet, gdy znajduję w Silnicy krańcach.

Żegnam serdecznie kochaną miłą Babunię,
Wraz i Jej córkę ukochaną m ą Lulunię.
Ukochanego ściskam Dziadziunia serdecznie 
Tak, jak gdybym Go nie miał uściskać wiecznie.
I żegnam także Wujaszków, co bardzo mili...
Co się ze mną wiele śmieli i bawili.

już z oczów znikasz wyspo kwiecista,
I mija Pilica, której woda przezroczysta,
Żegnam Gę na długo Maluszynie miły,
Gdzie zawsze rannej trawy liście rosą lśniły.
Żegnam miłe drzewa, które gdy nas upały 
W lecie dręczyły, cień chłodny dawały.

Już wyjeżdżam. Okolica piaszczysta 
W drodze widzę ogromną budowę fabryki,
Chciałbym, lecz nie ma czasu, aby wysiąść z bryki 
Przyjeżdżam nad staw Siemieńskich gdzie woda czysta.
Nocuję u Banasiewicza w Częstochowie;
U Jasnej Góry za wszystkich modlę się zdrowie.

Maluszyn, czwartek 5 maja 187047

J.P.

47 APŁ, АРЮМ, Wiersze związane z dobrami Maluszyn, sygn. 11/114.
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Komentując ów okolicznościowy wier
szyk, wypada zwrócić uwagę na lirycz
ną impresję — będącą odzwierciedleniem 
serdecznych relacji między członkami ro
dziny, bliskich emocjonalnych więzi — oraz 
świetliste refleksy pozostające w wyobraź
ni młodego autora pod wpływem wrażeń 
kształtowanych przez otoczenie pałacu 
i mijaną okolicę: bujny ogród u podstawy 
wzniesienia, sad i parkowe drzewa, prze
zroczystość rzeki i bukiety kwiatów rosną
cych w ogrodzie, odznaczające się na tle 
krajobrazu niczym kolorowa wyspa. W opi
sie wyróżnia się też budynek powstającej 
ogromnej fabryki — prawdopodobnie od
bicie jednej z szeregu przemysłowych in
westycji Ostrowskich — oraz czyste wody 
stawu Siemieńskich, zaprzyjaźnionych są
siadów w okolicach Maluszyna.

Do nieodłącznych składników życia 
towarzyskiego należały bale, czyli wielkie 
zabawy taneczne. Wydawanie balów było 
polem rywalizacji między rodzinami. Li
czyło się wszystko: liczba gości, wyszukane 

potrawy, jakość trunków, gra muzykantów, umiejętność stworzenia miłej atmosfery48. 
Najhuczniej bawiono się w karnawale. Zamożne domy wydawały wielkie bale, będące 
okazją nie tylko do tańca, ale także dające możliwość wprowadzenia córek w świat i zna
lezienia dla nich odpowiedniego kandydata na małżonka. Duże bale zaczynały się tra
dycyjnym polonezem, tańczono też polki, walce, mazury oraz tańce ludowe, a zwłasz
cza krakowiaka czy oberka. Do tańców cudzoziemskich zaliczano: gawota, kontredansa 
i walca49. Często kilka par występowało w przebraniu; zakładano stroje krakowskie, 
szkockie, cygańskie czy dawny strój polski50 51.

Wśród dokumentów rodzinnego archiwum Ostrowskich można napotkać ślady 
owej obyczajowości, m.in. zaproszenia na bale. Ich lektura uświadamia jednak, że orga
nizacja tego typu spotkań nabierała nierzadko dodatkowej — społecznej i politycznej — 
wymowy, obarczając swobodną z pozoru zabawę kontekstowym znaczeniem. Poza tym, 
jak zauważał to już Adam Mickiewicz w objaśnieniach poety do III części Dziadów, za
proszenie urzędowe na ba ljest w Rosji rozkazem*1. Sytuację tę obrazują m.in. wspomniane

63. Jan Leon Ostrowski

48 A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998, s. 228.
49 K.W Wójcicki, Społeczność Warszawy w początkach naszego stuleda (1800-1830), Warszawa 1877, s. 151.
50 Historia kultury mateńalnej Polski w zarysie, pod red. E. Koweckiej, Wroclaw 1978, s. 480.
51 A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 3: Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 305.
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poniżej dokumenty. Pierwszy z nich to list — zaproszenie (wezwanie) na oficjalny, uro
czysty bal ziemiaństwa i szlachty z guberni warszawskiej, organizowany przez gubernial- 
nego marszałka, które świadczy, że wśród obowiązków społeczno-zawodowych peł
nionych przez maluszyńskiego dziedzica ważne miejsce zajmowały też zobowiązania 
towarzyskie. Obecność na balu była bowiem nie tylko okazją do zabawy, ale także — 
a może przede wszystkim — do szeregu spotkań i rozmów, mniej oficjalnych czy zobo
wiązujących, zawsze jednak ważnych, albowiem prowadzonych w kręgu osób wpływo
wych, związanych ze sferami rządowymi, finansowymi i gospodarczymi; bale były też 
sposobnością do nawiązania nowych lub odnowienia starych znajomości i bez wątpienia 
należały do „zajęć obowiązkowych” — nieobecność mogła być potraktowana jako ob
jaw lekceważenia czy też rodzaj afrontu dla środowiska, a nawet wyraz stanowiska poli
tycznego. Przytaczany dokument wyróżnia się dodatkowo wzmianką o obecności na balu 
Najjaśniejszego Pana, a więc cara Rosyjskiego Imperium Mikołaja I. Informacja ta wska
zuje pośrednio na wysoką rangę w środowisku ziemiańskim Towarzystwa Kredytowego 
i jego członków, w tym radcy Dyrekcji Generalnej — hrabiego Ostrowskiego z Maluszy- 
na. Dowodzi też ponadto, że polityka toczyła się nie tylko w zaciszu rządowych gabine
tów bądź forach oficjalnych państwowych struktur, ale także w kręgu nieoficjalnych spo
tkań i w świetle tanecznych salonów. Oto tekst wspomnianego zaproszenia—wezwania52:

Gubernialny Marszałek 
Szlachty

Guberni Warszawskiej

Warszawa dnia 6/18 września 1850 
№ 771

Bal rzeczony, o ile na teraz da się uznaczyć, przypadnie pomiędzy 14 a 20 października r. b., 
nadesłanymi wszakże listy Obywateli, Dam i Młodzieży uczestniczyć na takowym mających, 
w czasie jak można najkrótszym upraszam.

Tajny Radca Stanu 
Antoni Potocki 
za zgodność M. Walewski

W ślad za tym pismem, kilka dni później nadesłano kolejne53:

Do
Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Alexandra Ostrowskiego 
Radcy Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego 
Dziedzica Dóbr Maluszyna

Wypełniając włożony na mnie obowiązek przez Jaśnie Wielmożnego Marszałka Szlachty 
Guberni Warszawskiej odezwą z daty 6/18 września r. b. № 771, którą w kopii załączam, 
co do zaproszenia znakomitszych Obywateli powiatu piotrkowskiego na Bal przez Marszał
ków Gubemialnych Szlachty stać się mający w mieście Warszawie, z powodu spodziewanej

APŁ, АРЮМ, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się Towarzystwa Kredytowego Ziemskie
go, sygn. 11/14.

Ibidem.
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bytności Najjaśniejszego Pana mam honor prosić Jaśnie Wielmożnego Pana przybycia na ta
kowy, przepraszając, iż z powodu krótkości czasu osobiście tego dopełnić nie mogę.

Wola Wydrzyna 
Dnia 28 września 1850 
№ 115

Sługa 
M. Walewski

Okoliczności polityczne sprawiały, że nie zawsze bale — szczególnie te oficjalne — 
były doznaniami miłymi. Nie zawsze też organizowano je w czasie karnawału — uro
czystym balem uświetniano nadto inne wydarzenia, np. wizytę cara bądź członków ce
sarskiej rodziny. Helena Ostrowska niemiło wspominała na przykład bal z 1876 roku, 
organizowany przez generała-gubernatora warszawskiego, hrabiego Pawła Eustachie- 
wicza Kotzebue, od 1863 roku członka Rady Państwa Imperium Rosyjskiego. Związany 
z tym wyjazd do Warszawy autorka wspomnień przedstawiała następująco:

Dnia 10 czerwca [1875 r.] wyjazd mego męża do Warszawy, dokąd za nim mam pośpieszyć 
z Ludwinią dla balu, mającego być danym w końcu miesiąca przez generał-gubernatora, 
hr. Kotzebue, na cześć cesarza, powracającego z Ems. Z całego zdaje się królestwa ściąga 
hr. Kotzebue swych znajomych, posłusznych na to wezwanie, zwłaszcza, gdzie stosunki 
urzędowe zachodzą jak to jest z nami54.

Bal odbywający się na Zamku Królewskim pozostawił smutne wrażenie na dzie
dziczce Maluszyna. Widok sal zamkowych, służących przed laty władcom niepodle
głego kraju, odzwierciedlający dawny majestat Rzeczypospolitej — wzbudził tęsknotę 
za minioną wielkością, tęsknotę podsycaną widokiem przedstawicieli władz rosyjskich. 
Czytamy w pamiętniku:

Całe liczne zebrane towarzystwo i świat urzędowy zebrani byli od 9 godziny w tych niegdyś 
królewskich, wspaniałych komnatach, oświeconych rzęsiście wewnątrz, a na zewnątrz róż
nokolorową iluminacjąganków, tarasfów] i mostu na Wiśle w pysznąnoc letn ią l8  lipca, cza
rodziejskim urokiem połączonych. Czemuż ten urok musiał się ograniczyć na zmysłowym 
mimowolnym poczuciu, a teraz, jaki zamęt uczuć bolesnych, tęsknych, za minioną zmarno
waną przeszłością wstrętnych dla teraźniejszości lękliwych o dalszą przyszłość55.

Ciąg dalszy balu był jeszcze bardziej zaskakujący dla pań z domu maluszyńskiego. 
Spotkała je tam bowiem niespodzianka, której nie mogły przewidzieć:

[...] Ale na nigdzie nie przedstawionąi staranie unikającą tak tego, jak i innych odznaczeń cór
kę naszą Ludwikę, miał spaść ze zbiegiem okoliczności zaszczyt dworski, który ją  nagle na
bawił powinszować, a może i zazdrości wielu, a politowania i oburzenia drugich. Jako Polka 
i katoliczka wstrętnymi łzami oblałam zrazu wręczonąmi dla niej cyfrę brylantowąNajaś[niej- 
szego] Pana, a rozsądek jednak, po wyjaśnieniu tego zagadkowego wypadku, kazał jej i nam 
widzieć w nim, z pociechą i słuszną chlubą nowy dowód uznania zasług i szacunku ojca56.

54

55

56

Dnieje M alusyna..., s. 34.
Ibidem, s. 35.
Ibidem.
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64. Aleksander hrabia Ostrowski (w środku) wraz z towarzystwem 
bawiącym w Maluszynie

65—67. Car Mikołaj II z rodziną
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Tak więc — za zasługi ojca — Ludwika Ostrowska została wyróżniona cyfrą bry
lantową. Stawiało to Ostrowskich w kłopotliwej sytuacji, albowiem nawet i bez tego 
zaszczytu nie brakowało przecież głosów krytyki kierowanej pod adresem rodziny 
Ostrowskich, zarzucających hrabiemu uległość wobec Rosjan i kolaborację. Właściciel 
Maluszyna, przyjmując konserwatywną linię polityki margrabiego Wielopolskiego, nara
żał się opinii publicznej i patriotycznym środowiskom ziemiańskim. Nowe honory czy 
zaszczyty potęgowały zlą sławę.

Nie był to jednak koniec problemów Ostrowskich na balu generała-gubernatora 
Kotzebue. Wkrótce sytuacja stała się jeszcze bardziej niezręczna, gdy goście z Maluszyna 
wykazali się nieznajomością szczegółowych zasad etykiety carskiego dworu, podkreślają
cej urzędnicze i społeczne hierarchie. Matka Ludwiki — Helena Ostrowska— wspomina:

Ponieważ hrabina [Kotzebue], gdy jej oświadczyłam wdzięczność za odznaczenia dworskie 
mojej córki, wyraziła mi, jak jej będzie miło widzieć na niej ową cyfrę, wystawiłam sobie, 
że to przymówka, i po złożeniu familijnej narady skazaliśmy Ludwinię na wystąpienie jej na 
balu. [akież było moje zdziwienie, gdy zamiast wywołania uśmiechu zadowolenia, ujrzałam 
przerażenie hrabiny, która natychmiast opuszczając swych gości, zaprowadziła Ludwinię do 
osobnego pokoju dla odcięcia tego znaku, który tylko w obecności cesarza lub w jakiej uro
czystości dworskiej nosić powinna, a który dając jej pierwszeństwo przed najpoważniejszymi 
damami, święcąc na jej ramieniu, byłby i nią, i nas wystawił na niemały kłopot. Szczęściem 
nie wystawił nas na większy, ogólniejszy konfus57.

Całe to wydarzenie niewątpliwie nie wpłynęło pozytywnie na samopoczucie Lu
dwiki Ostrowskiej. Młoda panna zapewne długo pamiętała tę lekcję, którą tak szcze
gółowo opisała jej matka. Notabene, rodzina Ostrowskich wyjeżdżała na wielkie uro
czystości, w tym bale, tylko wtedy, kiedy było to konieczne. Chętnie natomiast brali oni 
udział w zabawach w swojej okolicy.

Wielką atrakcją karnawał ową były huczne kuligi. W skromniejszych domach wyda
wano niewielkie bale lub wieczorki taneczne. Zabawy balowe — te duże, ale też i mniej
sze — organizowano nie tylko w karnawale, ale również z innych okazji lub po prostu 
po to, by się pobawić, nierzadko hucznie, barwnie i z wielką fantazją. Były domy wy
dające coroczne bale w dniu imienin gospodarza czy gospodyni. Nie rozsyłano wtedy 
zaproszeń, wszyscy znajomi z dalszej i bliższej okolicy wiedzieli, że muszą się stawić 
w domu solenizanta, obyczaj dozwalał im nadto zabrać ze sobą bawiących we dworze 
gości. Stół w domu gospodarza uroczystości był nakryty zawsze na tyle osób, ile się ich 
spodziewano, a każdy przybyły wiedział, gdzie jest jego miejsce58. Oprócz balów często 
organizowano wieczorki taneczne, niewymagające takich przygotowań ani wspaniałych 
strojów. Rezygnowano wtedy z orkiestry i sali balowej; ktoś, kto umiał grać, siadał przy 
fortepianie, zwijano wówczas dywan i sala taneczna była gotowa59.

Bardzo popularną formę spotkań towarzyskich stanowiły wprowadzone w pierw
szej połowie XIX wieku tzw. herbaty, czyli rodzaj przyjęć, trwający krótko, z symbo
licznym poczęstunkiem. Gospodarze, aby umilić czas gościom, często na taki wieczór

57

58

59

Ibidem, s. 36.
Z. S. Feliński, Pamiętniki, cz. 2, Kraków 1987, s. 7.
E. Kowecka, op. cit., s. 188.
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zapraszali w ybitną śpiewaczkę lub muzyka, czasami występował ktoś z towarzystwa. 
W  X IX  stuleciu popularnością zaczęły cieszyć się amatorskie przedstawienia teatralne.

Szczególnie ważne dla rodzin ziemiańskich, w  tym właścicieli Maluszyna, było 
uwiecznianie na fotografii swojej rodziny. Z szacunkiem przyjmowano upominki w  po
staci wizerunków. W  archiwum Ostrowskich, co niezmiernie cieszy Autorkę, znajduje 
się bogata galeria „obrazów”. W  jej skład wchodzą fotografie najbliższej rodziny, osób 
spokrewnionych, przyjaciół, współpracowników, służby, a także pałacu, dworów, parku, 
ogrodu i zwierząt. Interesujące okazały się również nadszarpnięte upływem lat albumy 
fotografii. W  nich znajdują się w izerunki osób, a także wyjątkowe zdjęcia z podróży, któ
re odbywali Ostrowscy i rodziny z nim i spokrewnione. Bogate źródło w iedzy stanowią 
podpisy pod zdjęciami, a także rzadkie dedykacje. Rodzina Ostrowskich przechowywała 
również w izerunki władców, księży, polityków, pisarzy, jak też aktorek. Te ostatnie zbie
rane były przez synów A leksandra —  Augusta, Jana Leona i Józefa.

68—69. Kardynał Rafael M erry del Val i  kardynał M arianno Rampolla

70—72. K siądz Adam  Jakubow ski, ks. Antoni Bogdański i  ks. Julian  Brylik
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73-74. Konsul angielski Stanton i sir John Russell

75-77. Helena Modrzejewska, Zela Trebelli-Bettini, Lucca
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Wspomniana wcześniej nowa forma spotkań towarzyskich, określanych mianem 
„herbat” — z tzw. skromnym poczęstunkiem, niewątpliwie przyczyniała się do zmiany 
staropolskiej obyczajowości. Nie znaczy to jednak, że europejskie nowinki naruszały na
kaz tradycyjnej gościnności. Poradnik przeznaczony dla tzw. młodych gospodyń (czy też 
raczej pań aspirujących, nie zawsze dobrze zorientowanych w obyczajowości i manierach 
wyższych, eleganckich sfer społecznych), zatytułowany Praktycyity kucharz warszawski — 
daje świadectwo, że pojęcie „skromnego poczęstunku” bywało rozmaicie rozumiane. Się
gnijmy zatem ponownie do owej publikacji, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości:

Na mniejsze zebrania bardzo przyjęte jest podawanie kolacyi zimnej przy herbacie, czyli tak 
zwana herbata po angielsku. Stół wtedy zastawia się kwiatami w środku, jaka ryba w majone
zie, baumkuchen lub tort — dalej pieczeń, sarnina zimna lub rolada z indyka — różne gala
rety z ryb, pasztety zimne, kandelabry, a po obu stronach talerze, ustawione jeden na drugim, 
noże i widelce. Serwetki małe położone w pewnych odstępach na stole — naokoło konfi
tury, rozmaite ciasta do herbaty, wędliny, chleb, ser i masło świeże i sardelowe, cytryna, sok, 
arak i śmietanka“0.

Niewątpliwie, ów rodzaj „herbaty po angielsku” i sposób jej podania był właściwy 
dla domów zamożnych, w pomniejszych dworach stosowano raczej formę podwieczor
ku bądź kolacji, ponadto ten rodzaj towarzyskiego spotkania zapewne podlegał swo
istemu stopniowaniu, dzieląc się na „herbaty” mniej lub bardziej wystawne — nie ulega 
jednak wątpliwości, że przemysłowe herbatniki i paluszki krakowskie to pomysł naszych 
czasów. Pokolenia wcześniejsze, wychowane w innej tradycji, charakteryzował odmien
ny rodzaj „dobrego smaku” i elegancji. W tym kontekście przytoczmy ponownie kilka 
receptur pochodzących z maluszyńskiej kuchni:

Babka Sarazin

Mąki 6 kwart, masła 2 funty, cukru 4 funtv, jaj 42, M ina białego 1/2 butelki, araku 11/2 kwaterki. 
Proporqa na 40 osób.

Badianki

Mąki kwarta, masła łyżka, cukru szklanka, śmietany szklanka, jaja 3, badianka 2 łuty, amonium 2 łuty. 
Robota:
Amonium tłuc na moździerzu w gałganku (zawsze w kwaterkach kupować). Badianek utłuc miałko 
i wszystko zagnieść na ciasto. Rozwałkować na grubość palca, pokrajać w pierożki, układać rzadko 
na blasze wysmarowanej masłem, wysmarować jajkiem po wierzchu i piec po chlebie. Powinny mieć 
kolor ciemny.

60 Praktyczny kucharz.., s. 6.
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"

Baumkuchen

Mąki 1 kwarta, jaja 3, mleka 1/2 kwarty, masła łyżka, cukru łyżka, 1/2 szczypty gałki muszkatołowej, 
drożdży 1/4 kwaterki (3 łyżki); robi się w proporcji 1 łyżka masła, 1 łyżka cukru, 2 łyżki mąki. 
Robota:
Żółtko rozbijają się z mlekiem letnim i masłem utartym, wsypuje się mąkę, drożdże, białka na pian
kę ubite. Dobrze rozmieszać i niech rośnie w cieple. Na blaszkę cieniutko wylać i po powtórnym wy
suszeniu grubo Sträußlem posypać.

Ciasteczka do herbaty

Masła 5 funtów, migdałów 5 funtów, jaj 5, mąki 1/2 funta, cukru 1/2 funta, wanilii trochę.
Robota:
Masło na śmietanę rozetrzeć, dodać po trochu żółtka, migdały, mąkę, cukier i białka lekko ubite. Do
brze wymieszać i kłaść na blachę wysmarowaną woskiem. Póki ciepłe, foremkami wyżymać.

Ciastka herkulesowe

1 jajka żółtko i białko razem dobrze zbić, do tego 1 szklankę cukru, razem dobrze wymieszać i wsypać 
do 7 min szklanek herkulesu, następnie dodawać stopionego masła 3/4 szklanki.

Drobne pierniki gwiazdka

Mąki pszennej 3 kwarty, miodu 2 funty, cukru 11/2 funta, jaj 4 szt, sody płaskie 4 łyżeczki, korzenie. 

Robota:
Miód rozgrzać, z cukrem i jajami wymieszać. Mąkę, sodę ugnieść, wyrobić rękami, wałkować i wyci
nać foremkami. Piec z bułkami lub w piecyku angielskim61.

Można się spodziewać, że te smakowite wypieki nie tylko urozmaicały przygoto
wany poczęstunek, ale też były przedmiotem pochwał składanych na ręce pani domu.

61 APŁ, APiOM, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
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78. Michał Rajmund Ostrowski, Jan Leon Ostrowski, 
Ludwika Ostrowska, Maria Potocka i Zofia Wielopolska

Fot. 79. Od lewej: Michał Rajmund Ostrowski, Michał Komorowski, 
Bolesław Skórzewski i Henryk Potocki. Maluszyn 25 sierpnia 1901 roku
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Do łubianych form  rozrywki należały 
zabawy na świeżym powietrzu. Licznie za
kładane od początku owego stulecia rom an
tyczne parki wokół pałaców i dworów w iej
skich były m iejscem przechadzek i zabaw 
nie tylko dziecięcych. Bawiono się w  cho
wanego, ślepą babkę, niebo i piekło, w ilka 
i gęsi itp.62 Znano też wiele gier „stoliko
wych”, od prostej loteryjki poczynając, po
przez domino, łamigłówki, warcaby, szachy, 
na kartach kończąc. Gier karcianych było 
wiele odmian, najbardziej jednak popular
n ą i ulubioną w  XIX  w ieku stal się wist. Za
siadano do niego w  cztery osoby, przeciw  
sobie parami, posługując się talią złożoną 
z 52 kart63. Gra w  karty stanowiła rozrywkę 
salonową, dostępną nie tylko dla mężczyzn, 
oddawały się jej też kobiety, zwłaszcza 
starsze, które nie mogły już uczestniczyć 
w  bardziej ruchliwych zabawach i rzadko 
opuszczały dom. Gra nie przeciągała się za

zwyczaj nadmiernie długo, dawała jednak okazję do wym ieniania codziennych nowinek 
i pozwalała miło spędzać czas.

Czas wolny ziemianie spędzali nie tylko na zabawach i tańcach. Oprócz życia to
warzyskiego oddawano się również innym  zajęciom. D la przeciętnego ziemianina, pana 
domu, potoczną form ą uczestnictwa w  odbiorze słowa pisanego było codzienne czyta
nie gazety; pani domu jedynie w  niedzielę i święta pozwalała sobie na luksus czytania —  
zależnie od upodobań64.

Bardziej zaawansowane formy rozrywek literackich można było zaobserwować na 
uroczystościach sąsiedzkich. Praktykowano muzykę i recytację, deklamowano wiersze 
okolicznościowe, sentymentalne i narodowe, śpiewano ulubione pieśni przy akompa
niamencie gitary bądź fortepianu. Uprawiano też salonowe gry towarzyskie —  literackie 
szarady i logogryfy, oparte na znajomości poezji lub samodzielnym układaniu tekstów 
literackich. Nie można wykluczyć, że w  Maluszynie wśród recytowanych utworów był 
np. ten —  przechowywany w  domowym archiwum Ostrowskich, anonimowego autor
stwa —  być może jednego z rezydentów bądź przyjaciół, o wyraźnie żartobliwym cha
rakterze wykorzystującym pewien typ literackiej, satyrycznej maniery:

80. Zofia W ielopolska i M ichał Rajm und 
Ostrowski

62 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdura, Wrocław 1978, t. 5, s. 479.
63 A. Grabowski, Wspomnienia, t. 1, Kraków 1909, s. 303.
64 J. Kamionkowa, Yycie literackie w Polsce nr pierwszejpołowie XIX wieku, Warszawa 1970, s. 46.
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Ksiądz zjadł mięso — organista kości;
Przysłowie XIX wieku
Zastosowane do prawdziwego zdarzenia.
0  wy! Szacowni, drodzy Czytelnicy,
Wiedzcie, że jestem samej prawdy synem,
Więc też i mając dzisiaj brak stolicy,
Wzywam zapoznać [się] z wioską „Maluszyn”.
Bo jest co poznać, czytelnicy moi,
Być tam — pijaństwo wszak się nie szerzy;
1 choć jest karczma! ... to i kościół stoi!
Dala zaś za nim cmentarz — z mnóstwem Krzyży.

Dwór tak jak [...] tuż obok Kościoła 
Wznosi swe mury dumnie i wysoko,
Tak... że, gdzie okiem rzucisz dookoła,
To wszędzie cuda spotyka twe oko,
Bo najpierw chaty [...] słomą szyte,
A potem od wapna bielą się ich ściany;
Całe zaś łąki — bujne, znakomite, 
a na nich krowy, owce i barany!
Tu śliczny jest szkic dla malarza,
Więc gdyby któren chciał starań dołożyć, 
mógłby Malszyna postaci pejzaża,
Nie zaś szerzyć między ludźmi czyn!...
Cóż, trudno... nie swoja już w tem widać wina,
Że głodnemu... chleb tylko na myśli,
Że pióro moje zwraca się do Maluszyna.
To, że zaczyna — w dalszym ciągu kreśli!

Otóż w Maluszynie, jak w każdej parafii,
Był proboszcz... Dobrodziej, dość gruby i stary;
Że się zaś człek taki ruszać nie potrafi,
Więc też do pomocy był mu ksiądz wikary...
Młody i przystojny, słowem kawał franta!
Że zaś miał maniery jak pański, tak z szykiem,
Więc też go bigotki, biorąc za amanta,
Wciąż tytułowały: „księdzem kanonikiem”!
Być nie myślcie, że na wsi lud nieoświecony,
Więc nie ma między sobą już wcale bigotek:
A Panny respektowne, gospodynie, bony!
Których język ciała jakby kołowrotek 
Czyniąc ciągle koronki albo też pacierze 
Co po trzy i... trzy po trzy, do dziewięciu [...]
Bo nim kończą „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Wierzę” 
[...] znów zbiłem się z właściwej frazy...
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Więc się wracam, gdyż nic samo się nie czyni,
Toteż [...] bez krzyków i złości
[...] gotów!... U proboszcza była gospodyni,
Prawa ręka!... samego Księdza Jegomości,
Lecz „co prawda, to nie grzech” powiada przysłowie; 
Być był to sam szatan, choć w ludzkiej naturze,
Więc nie dziw, że się Proboszcz tak drapał po głowie... 
Że nie miał wcale [...],
Bo gospodyni wszędzie z tego była znaną,
Że gdy kto wyrzekł [„czarno”], ona rzekła „biało”
[...]
Chowała ona koty, gęsi, kury,
Których były przeróżne, rozmaite maści;
A także doczekała się dość pięknej córy 
Zaczynającej właśnie latek siedemnaście!

Czy Pani Gospodyni miała kiedyś męża,
Czy też była wdową, panną czy rozwódką?
Niechaj nikt tu swej głowy nie nadwyręża,
Gdyż ja sam na to chcę odpowiedzieć krótko!....
— Przed laty osiemnasta przybyła taż w gości 
Osóbka dość piękna, a nawet i miła:
I została gospodynią Księdza Jegomości,
Ale wtedy [...] jeszcze panną była!
Więcej nic a nic nie wiem!.... lecz słuchaj nie [...] 
gdy proboszcz z gospodynią wiódł walki straszliwe,
To jej córka z wikarym — [...]
Otóż więc z tej przyczyny, widząc rzecz oczywistą, 
Postanowił połączyć pannę z organistą 
I tak wszystko urządził, że się pożenili.

Gospodyni się temu już nie sprzeciwiała,
Widząc, że córeczka ma już kibić zwiększoną...
I chociaż nie od siebie — posag jej dała,
Dozwalając jej przy tem, być organisty żoną!...

[...] gdy nie mogło być wcale innej,
Tylko młodzi musieli używać miłości;
Organista zawołał w szalonej rozpaczy:
„O Boże!... Ksiądz zjadł mięso... a mnie oddał kości”!

—Jednakże co się stało... nie zdołał [...],
Gdyż ten, co ma swoją..., to jest własną żonę,
Już nigdy się z pewnością, nie może ożenić,
Lecz musi dźwigać więzy na siebie włożone!
Także i tutaj było — [...]
Gdy Pan Organista [...]
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To żona z radości lała 1гу gorące:
Bo Bóg dał jej synka —  wraz z tytułem „mamy”! 
Śliczne też było dziecię!... bo rzecz oczywista,
Że miało [...] oczki... jakby ksiądz wikary...
Choć Ojciec był jego tylko organistą 
A matka była córką gospodyni starej!

Odtąd też nie tylko w samym Maluszynie 
Ludzie powtarzająw swej przeklętej złości 
Przysłowie, co i zaś nigdy nie zaginie:
To jest: „ksiądz zjadł mięso — organista kości”.

Podpisano: Obrzydliwy

Przytoczony wierszyk65, choć miejscami nieczytelny, ze zniszczoną kartą lub zama
zanym atramentem, nawiązuje do lokalnego przysłowia i legendy opartej na motywie 
już nie tyle miłosnego trójkąta, co — biorąc pod uwagę liczbę występujących w satyrze 
osób — erotycznego pięciokąta, a więc historii, która przez lata musiała wśród lokalnej 
społeczności wzbudzać autentyczną, rubaszną wesołość.

Sięgając do literackiego skarbczyka, można też mniemać, że wśród recytowanych 
utworów pojawiały się również próby znacznie poważniejsze, wygrywające romantycz
ną manierą patriotyczno—narodowe tony i poruszające serca zasłuchanej publiczności:

Moje okolice — wiersz 
JW Sąsiadom w ogóle 

a w szczególności JW Ostrowskim pamięci 
w roku 1842 pisany

A czyjeż to mogiły? — przechodzień zawoła.
A czyich—że tu nie masz? — Kwestarz ci odrzecze;
— Szweda — Szweda najeźdźcy, odstępcy Kościoła.
Teraz taka szarańcza naszych pól nie siecze.
Ale owo strzeż Panie, gdyż srodze rozjadła,
Z Mullerem ta gadź sprośna, żerować upadła.
Głownia, pogorzel wkoło, długo zaiskrzyła,
Tylko Bogurodzico, tyś jedyną była,
Co użaliłaś twego Mieczysława dzieci,
I diabła uplątałaś w jego własne sieci,
W tę pychę, co zrodziła dnie płaczu, dnie krwawe;
Siedział po tym na Turka, dumając Połtawę.

65 APL, APiOM, Wiersze związane z dobrami Maluszyn, sygn. 11/114.
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Na naszych równych polach, to pługom nie nowe, 
Gdy uderzą o czaszki Sarmackiego rodu,
Ujrzysz samopał knechta — dzidy Ryngoltowe 
Lub maczugi jazygon lub strzały ze wschodu.
Nie próżno chłopek takie ukazuje górki.
Gniją w nich: Czecha kaftan — Ragocego burki, 
Arcypaństw — chorągwie — długie miecze owe,
Co je złamały w Grunwald szable Jagiełłowe,
[•••]
Gdy mnie zapyta o swych Kaliszanin młody 
Zacznę mu od Pilicy, tak jak Pan od wody 
Niebyłą stróżem złota ani rzeką urazy.
Jaszczurczy potwór Nilu jej wód nie zamąci,
Bałwan jak góra [...] brzegów nie odtrąci.
Spokojna, czy li wieczór idzie z borów stary,
Czy za kochanką zorzą letni ranek spłynął,
Bambus szerokich liści obok nie rozwinął,
Bard czarodziejskich zamków przy jej wodach nie śni, 
Lecz czasem zarży źrebiec rączy — nigdy dziki,
Lub w zielonej zarośli ozwą się [słowiki]
[...] dziewczęciu — [...]
Ale gdy krępak zruca śnieg z zuchwałej głowy 
A słońce z nim burzy, wstrząśnie lasy, góry 
[...] powodzi, wstaje z niej łożyska płowy 
Wtenczas męża odbiega, wściekła, gniewna, wrząca 
W pędzie niszczy, obala, pochłania, roztrąca.

Obok wzgórze Chrowiny [...] długi suchy 
Tylko piasek i piasek jak puszczach Sahary, 
Przedchrześcijańskie zgliszcze: opuszczony, głuchy,
[...] go niedowidzi, chyba nocne mary,
I to niecały szkielet — nie trup — przecież w trupie; 
W rozumie dostrzegasz jakąś pewną postać;
Tu nie można kłębeczka Arydny dostać,
I przy jakich go twierdzeń umocować słupie?
Nieraz ręka pastuszków, [...]
Bawiąc się w onym piasku z gładkiemi kamyki 
Wydobyła urn resztkę — mdłe, stare okruchy,
Co je lada wiatr skąsa — snadź, że gniewne duchy 
Nie chcą, aby potomki radlichy nie stały,
Dzieła mężów błahemi głowy roztrząsały.

Tu przed bojem, na klęczkach, w żelaznej zbroicy 
Z głową w pyle, z łzą skruchy, sławę wypraszali.
I brzmiał wysoki wojenny hymn Bogarodzicy,
I drżał świat, bo Pan z nimi na blask polskiej stali.
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Przypłyną wiatrem wschodnim Koniecpolskich czyny 
Skoro ujrzą pustelnią Pawła Wielgomłyny 
W czasach swojej potęgi — dom swego mieszkania 
Oddali sługom pańskim w ciszę rozmyślania.
Gdy wiosna jaskółeczka do Polski przyleci,
Grób ich poranne słońce uzłoci, oświeci.
Trzech wyrzezanych mężów na mosiężnym płycie 
Błyszczą wtedy jak mieczów ich niegdyś dobycie. 
Równi zbroją jak rodem, ogromem, kamieniem. 
Pycho! przywołaj świata miecze, lenniki,
Nie zdołasz ich pohańbić już na niewolniki.

Kula nasza to ogród — drzewami narady.
Tu zwabia smaczny owoc, tu siłą dąb młody 
Albo palma jak wielkość — wieńcem ni dziewoja, 
Albo w wodnym Ostrowie układna ostoja.
Tu góry kurhanami olbrzymów — a w dali 
Tejerwak się Vesieva lub Etrzeyski pali.
I szemrzą też strumienie — ryczą wodospady,
Laplata i Tamiza — Niagarskie kaskady;
I brzmi chórem muzyka i usłyszysz pienie,
Świst wichrów biegunowych jak waltorni brzmienie.
A ów Sammum pustyni — wiąże piano — sono, 
Jakby strunę w lutni wełną otoczono.

Piorun w niebie — a w ziemi się nurza,
Jak huk wojennej trąby Polska ryczy burza.
[•••]
Bo ziemia — relikwiarz, od Adama święta;
Tu wielkich resztka kluczem czasu ujęta.
Tylko tych imię przyszło potomkom za herby,
Którzy byli jak ich miecz — bez plamy i szczerby. 
Wszak to święci honoru! — męczennicy sławy. 
Módlcie się do nich ucznie tej nauki krwawej,
Którą kmiotek zwie plagą, a wojną rycerze.
Módlcie [się] synowie Feba i wy módlcie szczerze;
W kraj swój uderzacie wynalazkiem drogiem,
Pomnąc rachunek [...] — sumieniem i Bogiem.

Ale jak to chłopiec, co przy zmarłej matce 
Uśmiecha się do ptaszków szczebioczących w klatce. 
[•••]
Cóż, gdy brakło czapeczki —  podarte bociki,
Przy tym głód zbrudzą zaraz śmieszków chwile złote, 
A zresztą drużki owe pogardzą sierotą.
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Taką jesteś i ziemia, gdzie lasów udziałem,
I że tylko praojców w spuściźnie dostałem.
I jak to jeszcze chłopi, gdy Kurhan na darze 
[...] luba przeszłości i myślę, i marzę.
Alboż nasze Kaliskie, nie lube, nie święte?
Nasze wzgórza nie styrczą grodami ciśnięte,
Co jak perskie satrapy patrzą na równiny,
Bając w nich Minstrela, miecza stare czyny.

Kaliskie — dywan długi, za szlak mu Pilica.
W tył gór krakowskich szaniec — w przód Mazur dzielnica, 
A w bok Piastów Wrocławskich przyrodniej krainy,
A w środku prawe żyją starych ojców syny,
Wierząc jak oni, gdy złe grozi im klęskami,
Wołają w Częstochowie — Matko, módl za nami.
A gdy jest wieszcz z ich braci poświęcony, który 
Idzie druhy zaklinać u Chełmskiej góry 
Lub wywołując przeszłość, u Prosny strumyka 
Ujrzy we mgłach jesiennych Piastów wojownika 
W mitrze książęcej — w wieków chwałę czystą możny 
Błyśnie Pan na Kaliszu — Bolesław Pobożny.

I co naszym dziewicom? I lube i hoże;
Indziej są tulipany, są lilie, róże.
U nas same fiołki — sercem [...]
Nie tchnął ich mróz północny, ni południa skwary,
Co z hordy najezdnemi wschodu i zachodu 
Kaził krew najczystszą słowiańskiego rodu.

I cóż to naszym braciom? Bez zbytku i zdrady 
Hojni ludcy wczeli, jak święte naddziały;
Bez skazy i bez dumy, cnotą w ustach czynie,
Jak ów szczep Korabitów żyje w Maluszynie 
I Muzy swe ołtarze kwieciste miewały.
W Szulmierzycach Klonowicz — ahystoryk w Biały,
A filozof wieszcz razem już za naszej ery 
Śpiewał o polskiej szabli, mądry Kantor [...]
I mnóstwo światłych mężów weselem naliczę 
Żyją jeszcze Skórzewscy — Potoccy — Ankwicze.

I dawny Bojan przekuł szablę swą na radło,
Gdybym nie rzekł, iż w Żytnem — serce by go zgadło. 
Cześć Im, nam sława blasku Ich promieni świeci,
Żeśmy od jednej piersi, jednej matki dzieci66.

66 Ibidem.
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81. Helena hrabina Ostrowska 82. Aleksander hrabia Ostrowski

W iek XIX to okres, kiedy znacznym zainteresowaniem cieszyły się wykłady po
święcone różnym dziedzinom wiedzy, jak również spotkania z wybitnym i twórcami. 
Osobom szukającym wyższych wartości albo uznającym, że bywanie w  określonych 
miejscach należy do dobrego tonu, wypełniały czas nie tylko odczyty. W ydarzeniami, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem, były również wszelkiego rodzaju wystawy.

Do stylu życia ziemian należało —  wspomniane wyżej —  tak codzienne, jak i od
świętne obcowanie z książką. W  ciągu XIX w ieku księgozbiory dworskie znacznie zwięk
szyły swoją objętość. Ich tematyka zależała od zbiorów odziedziczonych po przodkach, 
od zainteresowań rodziny, poziomu wykształcenia właściciela, pasji kolekcjonerskich 
itp. Bywały to biblioteki niewielkie, Uczące kilkaset tomów, większe —  kilka tysięcy, ist
niały też duże księgozbiory zawierające 10-20 tysięcy tomów67. Ziemianie grom adzili 
we dworach słowniki, encyklopedie, beletrystykę polską i francuską, literaturę religijną, 
książki historyczne, geograficzne, książki o tematyce rolniczej, poezje polskich twórców, 
literaturę polityczną, prawniczą, rozprawy filozoficzne, pam iętniki, literaturę dla dzieci.

W  bibliotece maluszyńskiej znajdowały się liczne odpisy dzieł wydanych w latach 
1685-189068. W  dokumentach archiwum Ostrowskich zachował się katalog bibliote
ki maluszyńskiej. Z niego to można wnioskować, iż księgozbiór składał się w  znacznej 
mierze z dziel literatury obcojęzycznej, w  tym języka niemieckiego, francuskiego, an
gielskiego i rosyjskiego. Cała rodzina z w ielkim  zapałem zajmowała się tłumaczeniem 
prac, które stały na pólkach biblioteki. Prym  wiodła w  tej dziedzinie Helena Ostrowska

67 A. Kwilecki, Ziem iaństwo wielkopolskie. W  kręgu arystokracji, s. 111.
APL, АРЮМ, Rękopisy biblioteczne, sygn. IY/15.
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i jej syn August. Zachował się do dzisiaj nie
kompletny rękopis tłumaczenia dzieła Gu
stawa de Beaumonta o Irlandii69.

Jak już wcześniej wspomniano, spo
łeczne i polityczne zaangażowanie hrabiego 
Aleksandra Ostrowskiego wiązało się z czę
stymi wyjazdami do Warszawy, a nierzadko 
też dłuższym pobytem w administracyjnym 
centrum Królestwa. Sytuacje te dawały He
lenie okazję do odwiedzin męża w warszaw
skim mieszkaniu i sprzyjały ponadto uczest
nictwu w kulturalnych wydarzeniach. Tym 
sposobem dziedziczka Maluszyna uczest
niczyła np. w wykładach o literaturze, pro
wadzonych przez prof. Stanisława Tarnow
skiego70, czy też zwiedzała wystawy dzieł 
malarskich, np. Henryka Siemiradzkiego. 
Podróże te pozwoliły Helenie odnotować 
w pamiętniku społeczny rezonans Trybgii 
Henryka Sienkiewicza, która właśnie zaczę
ła ukazywać się drukiem71.

Właściciele Maluszyna z wielkim zapałem podejmowali próby własnej twórczo
ści literackiej. Tworzyły zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W tym kierunku rozmi
łowali się głównie Jan Leon i Józef Ostrowscy72. W archiwum rodzinnym można do 
dzisiaj napotkać liczne ślady owej aktywności. Hrabia Aleksander, jak pamiętamy, 
również chętnie sięgał po pióro, nie tyle jednak w celach literackich, ile jako autor ar
tykułów o tematyce agronomicznej i gospodarczej bądź technicznej i naukowej. Jego 
żona — Helena — to autorka wielokrotnie cytowanego przez nas pamiętnika; szereg 
prób literackich i publicystycznych był też udziałem najmłodszej córki — Ludwiki.

Kontekst zainteresowań żywionych przez właścicieli Maluszyna nakazuje zwrócić 
uwagę, że przedmiotowy podział księgozbioru gromadzonego w pałacowej bibliote
ce nie uwzględniał ani działu literackiego, ani historycznego. A przecież zainteresowa
nia Ostrowskich literaturą i historią są aż nadto widoczne. Ich odzwierciedleniem było 
wszak nie tylko zorganizowanie archiwum czy literackie próby, ale także podjęcie pracy 
nad przygotowaniem książki opisującej dzieje świata. Opracowanie to — pozostawione 
w rękopisie pt. Opomadania o historiipowszechnej dla ludu wiejskiego73 — jest interesującym

09 APL, APiOM, Tłumaczenie dzieła de Beaumonta o Irlandii, dokonane przez Helenę Aleksandro- 
wą Ostrowską i jej syna Augusta, sygn. 11/78.
70 A.J. Zakrzewski, Z d j e j ó w  d j em ę tn a s t o m e c y n e j r o d jn y  jem ia ń sk ie j..., s. 12.
71 Ibidem.

APL, APiOM, Utwory wierszem i p roząjana Ostrowskiego, sygn. 11/81; ibidem, Utwory drama
tyczne Józefa Ostrowskiego, sygn. 11/84; ibidem, Utwory poetyckie Józefa Ostrowskiego, sygn. 11/85.

APL, APiOM, Papiery Ostrowskich tyczące się popularnej historii powszechnej dla ludu, sygn. 11/44.

83. Józef, August i Jan Leon Ostrowscy
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przykładem erudycji Ostrowskich, przede wszystkim 
Ludwiki, która była autorem owego zamierzenia. Są 
ponadto Opowiadania o historii świadectwem organicz- 
nikowskiej postawy nakierowanej na „pracę u pod
staw” i podniesienie poziomu wiedzy wśród warstw 
chłopskich. Tekst ten, sytuujący się na pograniczu hi
storii i geografii, a nawet religii, tworzony był bowiem 
z myślą o jego druku i — jak sugeruje tytuł — rozpo
wszechnianiu wśród warstwy włościańskiej (zakładano 
opublikowanie 3 tomów, obejmujących historię staro
żytną, średniowieczną i nowożytną oraz mapy)74. Celu 
tego nie udało się zrealizować — tekst został odrzu
cony przez Wydawnictwo Dziełek Ludowych75 oraz 
Wydawnictwo Towarzystwa Pedagogicznego76. To nie
powodzenie nie umniejsza jednak znaczenia wysiłków 
edukacyjnych podejmowanych przez rodzinę Ostrów- 84 Ludwika Ostrowska 
skich i samą Ludwikę.

Tom pierwszy Ludwika Ostrowska podzieliła na 5 chronologiczno—tematycznych 
rozdziałów; ta część pracy liczy 122 strony formatu A4, zapisane drobnym pismem od
ręcznym według następującego porządku:

OPOWIADANIE O HISTORYI POWSZECHNEJ 
DLA LUDU WIEJSKIEGO

Część 1

Historia starożytna

Rozdział I. Jak wyglądała ziemia

Rozdział II. Początki rodu ludzkiego
1. Pierwsze narody w Azji i Afryce
2. Początki Narodu Żydowskiego
3. O Egipcie
4. Historia Narodu Żydowskiego

Rozdział III. Pierwsze narody w Europie
1. Grecja
2. Macedonia
3. Rzym

74

75

76

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Rozdział IV. O innych krajach zamieszkałych w czasie Narodzenia Jezusa Chrystusa

Rozdział V. Cesarstwo Rzymskie
1. Cesarze pogańscy
2. Cesarze chrześcijańscy77

Przygotowany w ten sposób materiał Ludwika Ostrowska przesłała (w 1881 roku) 
znajomemu księdzu Filochowskiemu do recenzji, z prośbą o konsultację i merytorycz
ną korektę, dzieląc się przy tej okazji z księdzem kanonikiem swymi wątpliwościami uję
tymi w 4 punktach:

1. Czy warto niniejsze prace dalej prowadzić?
2. W takim razie czy X kanonik Filochowski zechce podjąć się przejrzenia, aby zrobić uwagi 

w niniejszym stosownych, co do zrozumiałości stylu, oraz aby wykazać błędy pod wzglę
dem religijnym i historycznym?

3. W razie gdyby nie zechciał tego się podjąć, czy może wskazać kogoś, co by to równie do
brze uczynił?

4. Jeśli ta praca warta jest druku, czy radzi umieścić ją w piśmie periodycznym ludowym, 
i w jakiem, czy też radzi utworzyć osobną książeczkę?78

Po pewnym czasie nadeszła odpowiedź79 80:

Spełniając polecenie, objawiam swoje zdanie, nie ręcząc za jego praktyczność:
1° [...] dobra i mile się czyta — pierwszy wszakże zeszyt należałoby bardziej wypełnić, gdyż 
są znaczne luki.
2° Błędów przeciw wierze nie znalazłem, prócz dwuznaczników, które albo przekreśliłem — 
lub też podkreśliłem.
3° Zwroty niektóre nieswojskie i zdaje mi się, iż w wielu miejscach zbyt uniosło autorkę wy
brane dzieło Bosueta: „O historii i religii objawionej”. Radziłbym jeszcze przejrzeć.
4° Mojem zdaniem, nasz lud jeszcze nieprędko zasmakuje w pismach periodycznych. Przeto 
lepiej drukować tę pracę w broszurkach małych, dzieląc stosownie. Dalszy ciąg jest pożąda
nym. W czym [...] życzę pomyślności, bo gwałtowna jest potrzeba zajęcia się naszym ludem. 
Dużo piszą po gazetach o tej potrzebie, a nader mało zajmują się praktycznie.
Jeśli pobieżna ocena powierzonej mi pracy jest za surową— przeprosić mi tylko pozostaje 
za zbytnią śmiałość.

Z winnym uszanowaniem (...)
Filochowski

Ludwika Ostrowska zachęcona tą opinią kontynuowała pracę jeszcze przez kilka 
lat, poprawiając tom pierwszy, obmyślając układ i zawartość map historycznych i two
rząc kolejne tomy z myślą o publikacji książkowej. Epilogiem całej tej sprawy są dwa 
poniższe pisma8 ':

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

80 Ibidem.
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ADMINISTRACYA WYDAWNICTW We Lwowie. Dnia 3/ III 1886
TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 
Lwów, ulica Pańska 9.

Wielmożny Parne!

W odpowiedzi na [...] szanowne pismo z dn. 28 lutego br. mam zaszczyt donieść, iż rękopisu 
zaprowadzonego wydawnictwa „Historii powszechnej dla ludu” nie moglibyśmy drukować.

Z wysokim JW Szacunkiem powolny sługa.

Pismo to podziałało niewątpliwie jak kubeł zimnej wody, rzecz całą pogrążyło zaś 
pismo kolejne, wysłane niemal w tym samym czasie, co sugeruje, że Ostrowscy przesłali 
kopie rękopisu równocześnie do dwóch lwowskich wydawnictw.

KOMITET
WYDAWNICTWA DZIEŁEK LUDOWYCH 
We Lwowie 2.3.1886

Wielmożny Panie,

Na Szacowne pismo pd. 28 zm. mamy zaszczyt odpowiedzieć, iż rzeczony manuskrypt nie 
nadaje się dla wydawnictwa naszego — z powodów:
1) rzecz za długa,
2) historię dla ludu podajemy tylko w życiorysach, w pewnych zaokrąglonych obrazkach — 
a nie w pełnym jej toku dziejowym. Najlepiej byłoby, gdyby Autor zmienił rzecz o tyle, aby ją 
można przeznaczyć dla młodzieży — w takim razie, która z firm warszawskich dałaby nakład.

Z przyjemnością przyjęlibyśmy jaką powiastkę historyczną lub zwykłą powiastkę moral
ną. W każdym jednakowoż razie niedługą gdyż książeczki nasze miesięczne zawierają tylko 
2—3 arkuszy druku. Każdą rzecz, którą wydajemy — honorujemy odpowiednio.

Równocześnie z niniejszym listem, wysyłamy pod adresem Wielmożnego Pana książecz
kę naszą styczniową na okaz. Może Wielmożny zechce dziełka nasze zaprenumerować, za
wsze znajdzie się rozdać je komu.

Z wysokim poważaniem Wielmożnego Pana powolny sługa,
Za Komitet: Kazasiewicz

Pozostawienie Opowiadań o histońipows-~echnej w  formie rękopisu sugeruje, że również 
wydawnictwa warszawskie nie były zainteresowane ich publikacją bądź też że autorka po
niechała wydawniczego zamysłu.

W bibliotece maluszyńskiej przechowywano także utwory dedykowane samym 
Ostrowskim, jak choćby rękopis Jana Józefa Starożyka, podpisany dla Aleksandra i He
leny z Morsztynów Ostrowskiej81. Natomiast Ludwika Ostrowska otrzymywała prace 
literackie, które dedykował jej Stanisław Grabowski82.

W księgozbiorze Ostrowskich umieszczano znaczną liczbę rękopisów dotyczących 
zagadnień religijnych, w tym kazania, odpisy zarządzeń biskupa Karola Skórkowskiego,

S1 APŁ, АРЮМ, „Andrzej Morsztyn, poeta polski XVII w. i jego irmennicy”, sygn. 11/79.
bJ APŁ, APiOM, Listy Stanisława Grabowskiego do Ludwiki Ostrowskiej i prace literackie jej de
dykowane, sygn. 11/88.
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modlitwy i rozważania83. Właściciele Maluszyna byli bowiem ludźmi głębokiej, auten
tycznej wiary, która kształtowała ich światopoglądową postawę i motywowała działal
ność dobroczynną.

Biblioteka maluszyńska cieszyła się znacznym zainteresowaniem. Korzystali z niej 
nie tylko sami Ostrowscy, ale też i ich sąsiedzi, goście, a także okoliczni mieszkańcy. 
W późniejszym okresie pieczę nad biblioteką przejęli jej kolejni właściciele — Potoccy.

3.3. Organizacja posiłków, czyli historia „od kuchni”

Rytm życia w pałacu wyznaczany był nie tylko przez rozliczne obowiązki i zajęcia jego 
mieszkańców, ale też w znacznej mierze przez pory posiłków i sposób ich organizacji. 
Dość spora gromada domowników — członków rodziny, rezydentów bądź gości oraz 
dworskiej czeladzi, wymuszała porządek i konieczność planowania również i w  tej sfe
rze codziennej egzystencji.

Oczywiście, nie wszystko można było ująć w karby porządku i dyscypliny — 
w każdym przecież domostwie i w każdej społeczności nieodzowny jest pewien mar
gines swobody oraz element elastyczności w działaniu, pozwalający dostosować się do 
zmiennych okoliczności i nieplanowanych zdarzeń. Równocześnie plan dnia, sprecyzo
wany zakres obowiązków czy też harmonogram zajęć uwzględniający pewną perspekty
wę czasową znacznie ułatwiają codzienne życie i zapobiegają powstawaniu organizacyj
nego bałaganu. Innymi słowy: efektywność działania wymusza konieczność właściwego 
planowania i organizacji. Helena Ostrowska, jako pani domu, zasadę tę — tak skutecz
nie realizowaną przez jej męża w praktyce gospodarczej — z powodzeniem stosowała 
również w gospodarstwie domowym.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji możemy dziś starać się choćby w części od
tworzyć sposób pracy pałacowej kuchni, harmonogram posiłków itp. Spisane dyspozy
cje dotyczące obiadu pozwalają wnioskować, że owa organizacja obejmowała co najmniej 
trzy tzw. stoły84. Podział ten byl w XIX stuleciu zjawiskiem naturalnym, należy bowiem 
uwzględnić ówczesne uwarunkowania kulturowe i ekonomiczno-społeczne, rzutujące 
na sferę obyczajową i silne zhierarchizowanie (nie tylko przecież dworskiej) społeczno
ści. Elżbieta Kowecka — opisując sferę ziemiańskiej obyczajowości — słusznie zauwa
ża, że określenie „stół” było często jedynie przenośnią, oznaczającą pewną kategorię 
pożywienia, do której miała prawo określona osoba, i nie wiązało się z wyznaczeniem 
miejsca przy owym stole — niera-~ bowiem -~wlas-~c-~a ni-i(s%a służba jadała, gd eje popadło85.

Pojęcie pierwszego stołu oznaczało niewątpliwie „stół pański”, ustawiony w jadal
ni, przy którym zasiadał gospodarz i jego rodzina, zaproszeni goście, znaczniejsi rezy
denci i inni wyróżniający się mieszkańcy domostwa, jak: bony, guwernantki, nauczycie
le (metrzy), kapelani czy lekarze. Od pozostałych stołów różniło go nie tylko miejsce

bb APŁ, APiOM, Kazania nadwornego kaznodziei, sygn. IV/7; ibidem, Rękopisy dotyczące zagad
nień religijnych, sygn. IV/8.
b4 APŁ, APiOM, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.

E. Kowecka, W sahnte i tv kuchni..., s. 37.85
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usytuowania, ale też sposób nakrycia i ro
dzaj stołowej zastawy — obrusy, sztućce, 
talerze i szklanki bądź inne naczynia i kie
lichy znacznie odbiegały od tego, co znaj
dowało się na dalszych stołach. Podstawo
wa różnica objawiała się jednak w sposobie 
przygotowywania posiłków i ich jakości czy 
rodzaju. Inne też bez wątpienia podawano 
trunki i napoje. Było wiadomą rzeczą, iż to, 
co w kuchni najlepsze, najsmaczniejsze, naj
bardziej wartościowe i najstaranniej przygo
towane — powędruje na stół pański.

Przy drugim stole zasiadały osoby wy
różniające się spośród grona służby czy cze
ladzi, uhonorowane z racji pełnionych funk
cji i obowiązków. Zastawa przy nim była już 
jednak znacznie skromniejszą podobnie jak 
posiłki. Trzeci stół przeznaczony był dla po
zostałych członków dworskiej społeczności.

Podczas przeglądania i analizy doku
mentów zachowanych w rodzinnym archi
wum zwraca uwagę fakt, iż w owym zbiorze 
nieliczne są stałe dyspozycje dotyczące po
siłków przeznaczonych na pierwszy stół — tego typu kulinarno-organizacyjne zalecenia 
odnoszą się przede wszystkim do posiłków dla służby dworskiej i wiktu dla czeladzi, czy
li tzw. stołu drugiego i trzeciego. Nie znaczy to, że dysponujemy jedynie wiedzą odno
szącą się do stołów dalszych, wśród dokumentów możemy bowiem odnaleźć wiele kuli
narnych przepisów czy receptur, które dają wyobrażenie na temat tego, co podawano na 
stół pierwszy. Istnieje również plan posiłków przygotowywanych na czas adwentu i świąt 
Bożego Narodzenia, uwzględniający stół pierwszy i drugi, w tym obiad i kolację. Na tej 
podstawie można wysnuć szereg interesujących wniosków. Pomimo to, brak wspomnia
nych dyspozycji dla pańskiego stołu — w szerszym zakresie — jest jednakże zastanawia
jący. Być może — co najbardziej prawdopodobne — nie zachowały się stosowne doku
menty. Możliwe jest również to, że jadłospis dla najważniejszych osób w pałacu ustalano 
na bieżąco, codziennie rano bądź z dnia na dzień, dostosowując go do indywidualnych 
apetytów czy gustów i nie przejmując się gromadzeniem spisanych dyspozycji. Pewni 
możemy być natomiast tego, że jadłospis przygotowywany na pierwszy stół — jak już 
wcześniej wspomniano — różnił się znacząco od posiłków na inne stoły. W tym kon
tekście warto też podkreślić, że Ostrowscy chętnie wybierali się na polowania, co musia
ło mieć wpływ na kulinarne zwyczaje — wykazy upolowanej zwierzyny86 jednoznacz
nie wskazują że dziczyzna nie była na rodzinnym stole rzadko smakowanym rarytasem.

85. Jacenty Kowalski — kamerdyner

86 APL, АРЮМ, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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Można też przypuszczać — uwzględniając finansową dyscyplinę członków rodu 
i skłonność do oszczędności — że posiłki dysponowane na pierwszy stół w dni po
wszednie były zbliżone do tego, co pojawiało się na stole drugim, czyli nieco skromniej 
niż to bywało przyjęte w środowisku zamożnych sąsiadów. Nie od rzeczy jest też chyba 
wspomnieć, że zachowane fotografie Aleksandra Ostrowskiego oraz członków najbliż
szej rodziny nie przedstawiają przecież osób, które by miały problemy z otyłością Na
tomiast w dni świąteczne i wraz z przyjazdem gości owa „stołowo—kulinarna” rzeczy
wistość zapewne ulegała metamorfozie. Historyczne przekazy w wystarczający sposób 
dokumentują upodobanie szlachty do wystawnych przyjęć i zabaw. Stąd brała się wy
soka ranga kucharzy, którzy byli w  stanie nie tylko zapewnić odpowiedni poziom pracy 
kuchni i przygotowywanych posiłków, w tym także wędlin, zwłaszcza kiełbas kreowa
nych na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sposobów, ale też olśnić, zaskoczyć zgroma
dzonych gości niepowtarzalnym specjałem, szeroko później komentowanym w towa
rzystwie. Upodobania ziemian nie odbiegały istotnie w tym względzie od dawnej tradycji 
w sposób — marny kucharz nie dawał powodów do dumy, mógł natomiast przyprawić 
gospodarzy o rumieniec wstydu. Z kolei mistrz w swym fachu znacząco wpływał na at
mosferę spotkania i sławę dworskiej bądź pałacowej kuchni. W epoce, w której nie zna
no pojęcia „fast foodów”, będących zmorą naszych czasów, zmysł smaku traktowano 
niemal na równi z innymi zmysłami, ceniono zatem kulinarną sztukę podobnie jak arty
styczne dokonania muzyków czy literatów. Liczyło się wszystko — atmosfera, zastawa, 
sposób podania, przede wszystkim jednak smak potrawy, pomysłowość przyrządzenia, 
oryginalność i różnorodność dań. Owo dążenie do wyjątkowości stołu nie przeszkadza
ło w upowszechnianiu się książek kucharskich, przeciwnie — rozwój kulinarnej litera
tury dowodził znaczenia, jakie przywiązywano do kreowania smaków i poziomu kuch
ni. Wśród owych książek prym wiodły poradniki Lucyny Cwierczakiewiczowej87, ale też 
innych autorów i autorek, specjalistów w swym kulinarnym fachu.

Powracając jednak do realiów maluszyńskiej kuchni i dyspozycji przygotowanych 
przez Helenę Ostrowską, organizujących posiłki dla drugiego i trzeciego stołu, sięgnij
my do zachowanych dokumentów. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że tygodnio
wy rozkład dań na drugim stole wyglądał np. tak:

— poniedziałek: rosół albo barszczyk z kartoflami, kasza jęczmienna i jarzyny;
— wtorek: krupnik, mięso, pieczeń i kapusta;
— środa: rosół z kartoflami, mięso, pieczeń i ponownie kapusta.
— czwartek: rosół z kaszą, kluski, a do tego jarzyny,
— piątek: zupa kartoflana, kasza jaglana i kluski;
— sobota: zacierka na mleku, kasza jęczmienna i groch;
— niedziela — rosół z kaszą tatarczaną, sztuka mięsa, pieczeń oraz kapusta88.

L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów, Warszawa 2009, passim (wcześniejsze wyd. pod szerszym ty
tułem: 365 obiadów ya 5 płotyck, wyd. 1: Warszawa 1860). Zob. także: E. Kowecka, W salonie i w kuchni..., 
s. 172—190; I. Domańska—Kubiak, /akąlek pamąd. Życie w XIX—wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 
2004, s. 63-64, 82-84.
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W kolejnym tygodniu zestaw obiadowy był niemal identyczny, różniąc się nie
znacznie w środkowej części tygodnia: we wtorek w miejsce krupniku pojawiał się rosół 
i tylko jedno danie mięsne — pieczeń z kapustą, w środę dania mięsne zastępują kluski 
(jako pierwsze danie niezmiennie rosół z kartoflami), w czwartek natomiast powraca na 
stół pominięty krupnik oraz mięso, kapusta i pieczyste. Na stole czeladnym:

— w poniedziałek: zupa ziemniaczana z fasolą oraz łazanki z serem;
— wtorek: zupa grochowa, kapusta, kasza jaglana, a także żur kartoflany,
— środa: żur owsiany, śledź, fasola, placek i żur kartoflany;
— czwartek: zacierka na mleku, groch, kasza jęczmienna oraz maślanka;
— piątek: kwas z ziemniakami, prażuchy z cebulą kasza jaglana z żurkiem kartoflanym;
— sobota: piwo postne, śledź, groch, placek i ponownie żur kartoflany;
— niedziela: mleczna zupa, kasza tatarczana, kapusta ze śledziem, kluski krajane i żur kar
toflany89 *.

Stoły dla służby łączyły się prawdopodobnie w okresie postnym, gdy dla wszyst
kich sporządzano podobne menu. Rozkład — określony jako „obiad na post” — 
w 1880 roku podaje następujący zestaw dań:

— poniedziałek: zupa ziemniaczana, groch, kluski i kasza tatarczana, do tego maślanka;
— wtorek: zupa grochowa, kapusta, kasza jaglana, żur z kartoflami albo na oleju;
— środa: kwas z kartofli, śledź, fasola i żur kartoflany;
— czwartek: zacierka na mleku, kasza jęczmienna, kapusta z grochem i kluski z serem;
— piątek: piwo postne, śledź, groch, placek i żur z kartoflami;
— sobota: kwas z kartoflami, prażuchy z cebulą kasza i żur z kartoflami;
— niedziela: mleko z kaszą tatarczaną kapusta ze śledziem, kluski krajane oraz kasza jęcz-

■ Qf)m ienna z sosem .

Przytoczony rozkład posiłków na obu stołach charakteryzuje się kilkoma właści
wościami. Uderza przede wszystkim prostota przygotowywanych dla służby potraw 
oraz ich tradycyjny charakter — wśród dań dominują: kapusta, kasza, żur z kartoflami 
itd. Zawsze jednak były to obiady złożone co najmniej z dwóch lub trzech dań. Na dru
gim stole mięso bywało 3—4 razy w tygodniu, często w dwóch postaciach — gotowane
go i pieczystego. Pod tym względem drugi stół, jak można się spodziewać, nawiązywał 
do powszednich dań pierwszego stołu. W piątek — rzecz jasna — potraw mięsnych nie 
jadano, na stołach pojawiały się wówczas jedynie dania postne. Ten rodzaj skromnych, 
z reguły bezmięsnych, posiłków obowiązywał na trzecim, czeladnym stole także poza 
postem. Dla porównania — Lucyna Cwierczakiewiczowa w Poradniku ślubnym zaleca
ła, aby mięso pojawiało się na drugim stole 5 razy w tygodniu, zaś na trzecim, czelad
nym — 3 razy91; nie można zatem wykluczać, że w pałacu Ostrowskich, na stole czelad
nym, pojawiało się również i mięso, bez wątpienia jednak — jak świadczy przytaczany 
„postny” jadłospis — zdarzało się to stosunkowo rzadko, okazjonalnie. Inną cechą

89 Ibidem.
91' Ibidem.
91 L. Cwierczakiewiczowa, Podarunek ślubny. Kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet, Warsza
wa 1885, s. 44.
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charakterystyczną jest dokładność planowania pracy kuchni — porządek i szczegółowa 
organizacja panowały również i w tej części maluszyńskiego gospodarstwa. Dyspozy
cje spisane przez Helenę Ostrowską określały zatem nie tylko rozkład posiłków na po
szczególne dni tygodnia, ale także ich obfitość — dokument zatytułowany „Wikt czela
dzi dworskiej”92 precyzyjnie wyznaczał wagę bądź objętość należnych porcji, np. kaspy 
po kwaterce, mąki p o  pół kwarty itd.

Inne normy obowiązywały natomiast przy przygotowywaniu posiłków na stół pań
ski — tu formalnych obostrzeń nie było, dominowała jedynie zasada dobrego smaku 
i estetyki, która wynikała zarówno ze starań o smakowitość potraw oraz podanie ich 
z odpowiednią oprawą, jak i reguł kulturalnego zachowania się przy stole. Owe zasady 
obowiązywały zawsze i wszędzie, bez względu na okoliczności — dobre maniery do
tyczyły wszystkich uczestników spotkania, także dzieci, które już od najmłodszych lat 
uczono reguł etykiety i kształtowano odpowiednie nawyki.

Przeglądając dokumenty domowego archiwum, dotyczące tzw. gospodarki dwor
skiej oraz pracy pałacowej kuchni, łatwo dojść do wniosku, że maluszyński porządek 
posiłków i kuchennych dyspozycji był z jednej strony stabilny i dość szczegółowo roz
planowany, wyjątek stanowiły jedynie niespodziewane wizyty czy wydarzenia, z drugiej 
zaś strony — podlegał on charakterystycznym cyklom wyznaczanym przez pory roku 
i sezonową dostępność spożywczych produktów oraz kalendarz świąt religijnych, dni 
postnych, powszednich bądź świątecznych. W tym kontekście zwraca uwagę jeden z do
kumentów odnalezionych w domowym archiwum — wspomniany już wcześniej plan 
posiłków na czas adwentu i świąt Bożego Narodzenia. Plan ów obejmuje niemal cały 
miesiąc, a zatem choćby tylko z tego względu jest niezwykle interesujący93.

I tak, na pierwszy dzień grudnia (czwartek) plan przewidywał w porze obiadowej, 
na pierwszym stole: rosół z francuskimi kluskami, sztukę białego mięsa, zająca w kapu
ście, a na deser — suflet cytrynowy. Na stole drugim: rosół z ryżem, sztuka mięsa, pie
czeń z kapustą. Na kolację: ozór z wody i kartofle „hotelowe”. W odniesieniu do kolacji 
zwraca uwagę brak rozgraniczenia pomiędzy dyspozycjami dla pierwszego i drugiego 
stołu, co może sugerować, że były one jednakowe.

Na poszczególnych kartach jadłospisu pojawiają się także charakterystyczne notatki: 
obok menu obiadowego, zapisanego starannym kaligraficznym pismem, przy użyciu pió
ra i atramentu, pojawia się na marginesie uwaga (wpisana innym charakterem pisma) — 
mięsa 4 1/2 f  (funta), kości 3 f. Natomiast z prawej strony kartki widnieje rubryka „Ze 
spiżarki”, w której ujęte zostały zalecenia dotyczące ilości produktów potrzebnych do 
przygotowania posiłków. Uwagi te — jak można się domyślać — zawierają też dys
pozycje związane z posiłkami na drugi i trzeci stół, oznaczone odpowiednio cyframi 
rzymskimi II i III. Część owych zapisków łączy się z głównym menu, pisana jest bo
wiem atramentem, widoczny jest ponadto ten sam staranny charakter pisma. Pozosta
ła część uwag dopisana jest ołówkiem i nakreślona inną ręką. Na tej podstawie można 
przypuszczać, że plan posiłków powstał odpowiednio wcześniej, przygotowany przez

92 APL, APiOM, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
93 APL, APiOM, Jadłospisy i rachunki kuchni maluszyńskiej, sygn. 1/19.
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panią, domu i — być może — zapisywany przez odpowiednią, osobę, później natomiast 
kuchnia uzgadniała proporcje poszczególnych składników potrzebnych do przyrządze
nia zaplanowanych specjałów, w zależności od oczekiwanej liczby domowników i gości 
przy stole.

Obiad sobotni, trzeciego grudnia, przygotowywany na 9 osób, to: zupa kartofla
na, bliny (parmezan i masło), kapusta włoska suszona oraz kolekta (ryż na słodko). Wi
doczny dopisek: 3 kotlety. Na drugim stole: kapuśniak i prażucha. Na kolację (6 osób) 
zaplanowano kotlety z kartofli i prażuchy. W uwagach „ze spiżarki” zanotowano: masła 
11/2, cukru 3/4, jaj 10, rodzynki, marmolady, ryżu 2 kwarty, mąki 1 kwarta (dla II sto
łu — mąki 11/2 kwarty), mleka 11/2 kwaterki, śmietanki 1/2 kwaterki; na marginesie 
zapisano: mięsa 3/4 funta, kości 2 funty; dodatkowa uwaga: słoniny do pasztetu 1 funt.

Niestety, luka w dokumentacji nie pozwala nam poznać dyspozycji na niedzielny 
obiad. W poniedziałek natomiast, 5 grudnia, na pierwszym stole (dla 9 osób) pojawiła 
się zupa z kapusty włoskiej, paszteciki w  grzance, rostbef z garniturem oraz legumina 
z czarnej mąki. Na drugim stole — krupnik oraz sztuka mięsa z kartoflami i słoniną. 
Na kolację — dla 6 osób — pierożki z mięsem i kaszka w bulionie. Ze spiżarni zadys
ponowano masło, cukier, 12 jaj, mąkę i śmietankę, prócz tego — mięsa 41/2 funta i ko
ści 3 1/2 funta.

Obiad na środę 7 grudnia (na pierwszym stole, dla 9 osób): kapuśniak, omlet 
z grzybkami (przekreślony, w to miejsce wpisano łazanki z bułeczką), piure z marchwi, 
legumina ryżowa. Na drugim stole — kapuśniak i kasza jęczmienna. Na kolację (dla 
6 osób) — jajka na miękko i perłówka z sosem (kasza). Ze spiżarni — masło, cukier, 
15 jaj, kasza perłowa, grzyby, konfitury z truskawek, mąka, śmietanka, kasza, mięsa 
1/2 funta i kości funt.

Obiad w niedzielę, 11 grudnia, (na pierwszym stole, dla 10 osób) przybrał nastę
pującą postać: rosół z wermiszelem (?), kotlety wieprzowe, sztuka mięsa z garniturem, 
suflet jabłkowy. Na drugim stole — rosół z makaronem, sztuka mięsa, pieczeń z kapu
stą. Na kolację (dla 6 osób) zaplanowano ozór z sosem, pozycja ta została jednak prze
kreślona i zastąpiona adnotacją: bażant i kuropatwy z winnym sosem, sałatka. Zmiana 
została zapewne podyktowana udanym powrotem z polowania i — jak można się do
myślać — przyjęta z aprobatą przez domową społeczność, wyczekującą atrakcyjnej od
miany jadłospisu. Ze spiżarni ujęto 5 funtów mięsa, 3 funty kości, prócz tego masło, 
cukier, 3 jaja, mąkę i słoninę oraz galaretkę.

W kolejnym tygodniu, we wtorek, 13 grudnia, na obiad na pierwszym stole (dla 
9 osób) przygotowano: rosół z lanym ciastem, pieczeń wołową z jarzynami, kalafiory 
i krokiety z ryżem. Dla drugiego stołu — rosół z kartoflami, sztuka mięsa i prażucha 
(kluski). Na kolację — ozór z sosem i racuszki.

W czwartek, 15 grudnia, obiad na pierwszym stole przygotowano ponownie dla 
9 osób, a znalazły się na nim: rosół z tartym ciastem, sztuka białego mięsa, zając w ka
puście szafirowej oraz mleczko w filiżankach. Na drugim stole — rosół z ryżem, sztuka 
mięsa i pieczeń z kapustą. Na kolację — dla 6 osób — zrazy nelsońskie.

W tygodniu przedświątecznym zauważalna jest zmiana w jadłospisie. Ostatnia część 
adwentu to równocześnie postne potrawy na stole. W środę, 21 grudnia, na pierwszy
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stół (dla 5 osób) zadysponowano kapuśniak, kaszę jęczmienną, i naleśniki; na drugim 
stole: kapuśniak i kasza jęczmienna. Na kolację (również dla 5 osób) — jajka na mięk
ko i łazanki.

W piątek, 23 grudnia, a więc w dzień poprzedzający wigilię, zadysponowano na 
pierwszy stół (dla 8 osób) zupę kartoflaną, racuchy, stokflsz (stokipisz?) suszony z jarzy
nami i leguminę z mąki kartoflanej. Na drugi stół — krupnik z masłem i śledzie z kar
toflami, na kolację zaś (dla 7 osób) przewidziano kaszkę z masłem i pierożki z kartofli.

Zestaw posiłków w dzień wigilijny (sobota, 24 grudnia) obejmował skromne śnia
danie i wieczerzę. Na pierwszy posiłek przewidziano jedynie kartofle z masłem i sosem 
musztardowym (pierwszy stół — dla 3—5 osób), natomiast na wigilijną kolację składały 
się (na pierwszym stole — dla 5 osób) następujące dania: zupa rybna, grzybowa z ryżem, 
szczupak po holendersku, łazanki z makiem, karp smażony z kapustą, (...) z kaszą jaglaną. 
Niestety, brak wyraźnych dyspozycji dla drugiego i trzeciego stołu uniemożliwia stwier
dzenie, jakie dania przewidziano dla służby.

W drugi dzień świąt (poniedziałek, 26 grudnia) na obiad na pierwszym stole prze
widziano zupę (?) ogórkową, paszteciki w rydzykach i polędwicę z garniturem. Plano
wano także podać zająca, skończyło się jednak na kapłonach z sałatą zimową (zdaje się, 
że szarak nie chciał spełnić życzeń myśliwego i nie podzielał jego pasji polowania) i po
marańczowej galaretce serwowanej na deser. Na drugim stole — rosół z kaszą, sztuka 
mięsa z kartoflami i pieczeń. Na kolację — w miejsce kaczki w potrawce — pojawił się 
szczupak pieczony okraszony słoniną, a ponadto oczekiwany wcześniej zając z czerwo
ną kapustą (okazuje się zatem, że biedak musiał ustąpić przed determinacją myśliwca).

W środę, 28 grudnia, w jadłospisie przewidywano na obiad na pierwszym stole (dla 
8 osób) rosół z tartym ciastem, paszteciki na muszelkach, pieczeń wołową z kartoflami 
piure oraz grzanki na leguminie. Na drugim stole — krupnik i sztuka mięsa z kartofla
mi. Na kolację (dla 5 osób) zadysponowano nóżki cielęce i kaszkę z sosem bulionowym. 
W owym dniu ze spiżarni wydano masło, 6 jaj, cukier, kaszkę, marmoladę z jabłek, 
mąkę, kaszę, śmietanę, mleko, słoninę oraz mięsa 4 funty, kości zaś funtów 5. Uwagi 
te kończą opisywane zestawienie94. Niestety, na żadnym z dokumentów nie pojawia się 
data roczna, biorąc jednakże pod uwagę liczbę osób zasiadających przy pierwszym sto
le, można przypuszczać, że pochodzą one z ostatnich lat XIX wieku, już po śmierci hra
biego Aleksandra (bądź Heleny), we wcześniejszych bowiem dyspozycjach — z podob
nym zestawem dań — wymienia się większą liczbę osób przy stole (od 13 do 15 osób 
w okresie grudniowym).

Przygotowaniu potraw towarzyszyły starania o odpowiednią formę podania posił
ków oraz zastawę — zwłaszcza pierwszego stołu. Popularny na przełomie XIX i XX 
wieku poradnik pt. Praktyczny knchan> warszawski, wydawany przez Ferdynanda Hösicka, 
zalecał następującą organizację stołu:

Stół ustawia się wzdłuż albo w ukos pokoju, a gdy więcej osób — w podkowę; miejsca na 
osoby liczy się trzy stopy. Po nakryciu pięknym obrusem, który się powinien zwieszać ku zie
mi, ustawić w pośrodku bukiet świeżych kwiatów lub tort z piramidą— po bokach srebrne

94 Ibidem.
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86. Spis potraw z 15 grudnia —  88. Spis potraw z 26 grudnia —
dla pierwszego i drugiego stołu dla pierwszego i drugiego stołu

87. Spis potraw z 24 grudnia —  
śniadanie i wigilia
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kosze z owocami, w stosownych odstępach kandelabry, znów kwiaty —  z boków zastawa 
z deserem, kompoty, sałaty, karafki z w odą zdrojową i syfony z sodow ą—  ocet —  oliwa; 
bliżej nakrycia naokoło stołu butelki z winem oraz sól i pieprz gęsto poustawiane. Z  brze
gu stołu dla każdej osoby ustawia się płytki talerz, a na talerzu elegancko ułożona serweta 
z bułeczką. N a prawo każdego talerza na srebrnej podstawce widelec, nóż i łyżka, zmienia
ne za każdąpotrawą. Przed każdym nakryciem przynajmniej dwa różnego kształtu kieliszki 
i szklanka oraz w poprzek położona mała łyżeczka do leguminy95.

Uzupełnieniem zastawy głównego stołu były pomniejsze stoliki — bądź chociaż 
jeden — na których stawiano karafki z wodą, wino, chleb, sztućce do zmiany, także ocet, 
oliwę i musztardy. Owe podręczne stoły ustawiano przy ścianach lub tuż przy wejściu, 
skąd służba mogła szybko i dyskretnie uzupełniać np. brakującą wodę czy wino przy sto
le jadalnym. Na bocznych stolikach stawiano też talerze z przygotowanym deserem — 
jeśli ten nie stanowił ozdoby głównego stołu. Organizację i przebieg spotkania Praktycz
ny kucharz » 'arsyawski przedstawiał nie mniej obrazowo:

Jest bowiem we zwyczaju dwojakim sposobem podawać potrawy, albo je rozstawiać na stole 
w srebrnych lub porcelanowych półmiskach, na fajerkach, jak to czynią we Francyi, lub na
wet bez fajerek, jak zwykle u nas na balowych kolacjach, albo też wnosić je prosto z kuch
ni jedne po drugiej i roznosić gościom. Francuzi ten sposób nazywają polskim, i my się go 
więcej trzymać powinniśmy, jako dogodniejszy, gdyż potrawy nie stygną i sw ąpom ięszaną 
wonią nie rażą biesiadujących. [...]

Pierwsze miejsce znajduje się zwykle w środku stołu przed najpiękniejszą zastawą. Od 
tego miejsca zaczyna służba obnoszenie potraw, które zwykle jednocześnie na dwóch p ó ł
miskach się podają, jeden lokaj obnosi w praw ą stronę, drugi w lew ą oprócz tego inni lo
kaje podają sosy, sałatę lub kompoty. Po zmianie talerzy, noży i widelcy podają się następ
ne dania w tym samym porządku, w przerwach rozlewają wino. [...] Deser zdejmuje się ze 
stołu, częstuje niem gości, a po obniesieniu go, stawia się na dawnem miejscu. Po obiedzie 
podaje się w małych filiżaneczkach czarną kawę lub herbatę96.

Uroczyste spotkanie przy stole wymagało zatem odpowiedniej oprawy i udziału dość 
znacznej liczby służących; im większa ranga spotkania i większa liczba gości, tym większa 
też liczebność służby i stół bardziej strojny. Na co dzień przygotowanie obiadu nie wyma
gało jednak aż tylu zachodów, choć oczywiście pewien standard był zawsze zachowany.

Opisywane reguły i porządek przy stole w  zamożnych, kulturalnych domach zie
miańskich były dobrze znane i przestrzegane. Wzorce opisywane przez poradniki — 
takie jak wspomniany Praktycytiy kuchary warszawski czy książki przygotowywane przez 
Lucynę Cwierczaktewiczową — pochodziły z kręgu ziemiaństwa, rodzin takich jak 
Ostrowscy, Potoccy, Siemieńscy itd. Dlatego też przytoczony powyżej cytat możemy 
traktować niemalże jak relację ze spotkania w maluszyńskim pałacu, z kręgu wyższych 
sfer. W tym kontekście, kolejny cytat zaczerpnięty z Praktycznego kiicharya mógłby być 
częścią dyspozycji wydawanych przez Helenę Ostrowską:

95

96
Praktyczny kucharz warszawski..., s- 2.
Ibidem, s. 2—3.
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Obiad zwyczajny
1. Zupa.
2. Paszteciki.
3. Sztuka mięsa z sosem.
4. Pieczyste z kompotem.
5. Jarzyna z garniturem.
6. Legumina albo krem. Masło, ser, kawa97.

Autor, podając ów porządek obiadu, zastrzega równocześnie, że przedstawio
ny zestaw dań winien być traktowany w sposób przykładowy, orientacyjny, nie chodzi 
bowiem o wykonanie konkretnych, wskazanych w poradniku potraw, lecz pewien ich 
układ. Widnieje ponadto uwaga, iż:

Jarzyny położone są w nim nie przed pieczystem, według dawnego obyczaju, lecz na końcu
przed deserem, gdyż w ten sposób podane bywająna wykwintniejszych stołach98 99.

Określeniem jarzyny obejmowano gotowane specjały [w miękkiej wodgie i n ieb y t dłu
go, boprgeggotowanie tracą smak), takie jak: marchew, marchew z groszkiem lub szparaga
mi, kalarepa, kalarepa nadziewana, brukiew nadziewana, rzepa, rzodkiewka, buraki, kar
tofle, czyli ziemniaki. Kartofle to dość wdzięczny temat kulinarny, mogą być bowiem 
podawane na wiele sposobów — jako młode kartofle gotowane, kartofle ze śmietaną, 
tarte ze śmietaną, a także z grzybami. Ponadto — jako kartofle pieczone w łupinach, 
smażone „paryskim sposobem”, mogą być podane w formie piure, jako kartofle zapie
kane bądź kasza puchowa, albo nawet kotlety z kartofli, czyli opiekane w tartej bułce lub 
mące". Kategoria jarzyn to także karczochy, fasola zielona, groch szablasty, groszek zie
lony, groch szparagowy, szparagi i kalafiory. W tej grupie także: jarmuż, kapusta z jabł
kami, postna, kwaszona, kapusta postna kwaszona (!), czerwona z winem (!), podczas 
(młode listki brukwi zagotowane w mleku, drobno usiekane, duszone z dodatkiem ma
sła z mąką i cebulą, podane na półmisku obłożonym wędzonym, gotowanym ozorem, 
kawałkami szynki lub grzankami — lub na inny sposób: z liści kalarepy, kapusty, ugo
towanych w wodzie i zmieszanych z ugotowaną oddzielnie gęstą jęczmienną kaszą) 10°, 
bigos z kapusty, kapusta brukselska, nadziewana grzybami, kapusta włoska faszerowa
na, kapusta słodka, kapusta nadziewana, nadto ogórki faszerowane, szczaw na jarzynę, 
szpinak lub lebioda. Jarzyny to też grzyby ze śmietaną, suszone z jajecznicą, grzyby sma
żone, rydze smażone, rydze nadziewane (1), pieczarki nadziewane, duszone, z jajecznicą 
oraz trufle gotowane w winie (1), kasztany smażone, gruszki na jarzynę, sałata głowiasta 
na jarzynę, ogórki duszone do sztuki mięsa, jarzyny gotowane na parze, szparagi z raka
mi (1), szparagi szatkowane101.

Ibidem, s. 4.
98 Ibidem.
99 Ibidem, s. 187-190.
100 Ibidem, s. 193.

Ibidem, s. 183—203.101
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Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości i nie od
daje w pełni kulinarnych fantazji. Mimo wszystko jednak, jego obszerność i bogactwo 
zawartych smaków dają pewne wyobrażenie na temat tej części zwyczajnego — choć 
kunsztownego — obiadu, pomiędzy „pieczystym z kompotem” a ^eguminą”. Uzupeł
nieniem „jarzyny” był tzw garnitur, czyli zestaw sosów, żurawin, musztard, pasztetów 
i mięsnych dodatków przyrządzanych na wszelkie możliwe sposoby.

Obiad mniej wystawny — bogatszy jednak niż ten, określany mianem zwyczajnego — 
mógł być zadysponowany według poniższego porządku:

1. Zupa ä la reine albo pomidorowa.
2. Paszteciki w pączkach lub pasztet z zająca.
3. Szczupak w majonezie.
4. Polędwica z jarzynami albo rostbef angielski.
5. Kuropatwy lub kapłony i kurczęta —  do tego sałata i kompoty.
6. Kalafiory, groszek, marchewka z garniturem.
7. Kremy i owoce. Kawa102.

Obiad wystawny nie tylko wyróżniał się większą liczbą dań, czyli bogatszym po
rządkiem, ale też umożliwiał wykazanie się kucharzowi (kucharce) pełnią kunsztu. 
„Struktura” takiego obiadu mogła przybrać np. postać taką, jak przedstawiona poniżej:

1. Zupa ä la julienne albo rosół rumiany.
2. Paszteciki w koszyczkach lub francuskim cieście.
3. Sandacz w majonezie lub łosoś z sosem rakowym.
4. Polędwica z sardelowym masłem lub jarzynami.
5. Pasztet ze zwierzyny albo z kapłonów.
ó. Groszek, marchewka, szparagi, kalafiory.
7. Pulardy, indyki, kurczęta albo sarna, kuropatwy zając, do tego sałaty i kompoty.

102 Ibidem, s. 3^1.
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8. Kremy, galarety, blanc—manger.
9. Lody, owoce, cukry i kawa103.

Ważną częścią przygotowanego posiłku były odpowiednie trunki, dopasowane 
do rodzaju dań i podawane w odpowiedniej kolejności. Cytowany autor podpowiadał 
w tym względzie następujące zasady:

Z win są używane przy wykwintnych obiadach: burgundzkie, szampańskie, madery i Bor
deaux. Te ostatnie należy przynieść na parę godzin przed podaniem, żeby nie było zbyt 
chłodne; cieplejsze bowiem lepiej smakuje. Gdy prędko potrzeba, najlepiej zanurzyć butelkę 
w ciepłej wodzie. Tak samo postępuje się z winami deserowemi, jak lunel, malaga, Alicante. 
Burgundzkie powinno być zimniejsze, a szampańskie na parę godzin wstawić w lód. Podaje 
się zaś w następującym porządku: Po zupie madera, shery albo Bordeaux, jak się już mówi
ło, dobrze ogrzane —  po dalszych daniach czerwone, węgierskie i reńskie —  po pieczystem 
szampan z lodu, a przy deserze tokaj, Muskat—lunel i malaga.

Po zimnych rybach podaje się poncz rzymski (zamrożony) w małych szklaneczkach —  
po ostrygach białe francuskie. Przed obiadem gorzkie wódki, przy kawie zaś likier, jak ma- 
raskino, kuiraso i anisette. Po skończonym obiedzie w szklanych kubkach z miseczkami na 
ten cel urządzonymi podaje się do płukania ust letnią wodę zaprawioną smakiem skórki cy
trynowej104.

Stół do ciepłej kolacji przygotowywano podobnie jak do obiadu, różnica polegała 
jednak na tym, że nie zasiadano do wspólnego stołu, tylko służba rozkładała po małych 
stoliczkach serwety, talerze i sztućce, po czym obnoszono potrawy według następujące
go porządku (przykładowo):

1. Majonez z ryb w całości lub ryby na gorąco.
2. Kotlety cielęce z groszkiem lub polędwica z garniturem.
3. Pasztety albo potrawki z drobiu.
4. Pieczyste, sałaty i kompoty.
5. Leguminy ciepłe lub kremy, 
ó. Galarety, lody i owoce105.

Należy w tym miejscu podkreślić, że mamy do czynienia z kolacją uroczystą i wy
stawną. Zwykła kolacja bywała z reguły „znacznie” skromniejsza, przyjmując poniższy 
porządek:

1. Ryby w całości na gorąco i majonez.
2. Potrawa z drobiu.
3. Pieczyste, sałaty i kompoty
4. Kremy i galarety10“.

Do omówienia pozostaje jeszcze porządek śniadań. W tym względzie także roz
różniano śniadania wielkie, uroczyste, jak też mniej wykwintne bądź całkiem zwyczajne. 
Obyczaj nakazywał, aby na wielkie śniadania podawać:

103 Ibidem, s. 3.
104 Ibidem, s. 4—5.
105 Ibidem, s. 6.

Ibidem.
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[...] najprzód barszcz czysty albo bulion w filiżankach, na stole zaś ustawia się w pośrodku 
rolada z prosięcia lub indyka —  po obu jego stronach galarety z ryb, jedna żółta, druga ró
żowa, dalej pieczeń sarnia lub szynka na zimno, albo głowizna faszerowana —  zimne pasz
tety strasburskie, a naokoło na małych talerzykach wędliny rozmaite, kawior, sielawy, łosoś, 
wszelkiego rodzaju śledzie i marynaty z węgorza, obok nawpół przekrojona cytryna, homa
ry, bułeczki canapes, chleb, masło, sery w różnych gatunkach, sałaty —  a wszystko poubiera
ne ładnie pietruszeczką świeżą jajkiem i piklami. Prócz tego podaje się ostrygi świeże i przy
piekane na ruszcie —  a gdy goście nie zostają na obiedzie, służba wnosi gorące półmiski, 
jako to: potrawę z dziczyzny albo szynkę gorącą kotlety z jarzynkami —  pasztety —  ryby 
w całości, ale nigdy smażone —  pieczyste z sa łatą— konfitury i leguminy107.

No cóż, przedstawiony porządek dotyczył jedynie śniadań wystawnych. Na co 
dzień stosowano skromniejszą formułę, nie ulega jednak wątpliwości, że przywilej za
siadania przy pierwszym stole, nie tylko w dni powszednie, ale również podczas uroczy
stości, był przez osoby spoza najbliższego kręgu rodziny szczególnie ceniony i podkre
ślał rangę bądź zasługę proszonej do stołu osoby.

Przedstawienie reguł określających porządek w pokoju jadalnym i organizację po
siłków pozwala nam ponownie sięgnąć po przepisy kulinarne gromadzone przez pa
nią maluszyńskiego domu. Zapiski z tym związane nie stanowią pokaźnego zbioru, są 
jednak na tyle liczne, że zmuszeni jesteśmy do zaprezentowania jedynie ich wyboru. 
Równocześnie wypada zauważyć, że notatki te nie dotyczą dań obiadowych, mamy do 
czynienia raczej z przepisami na ciasteczka i im podobne wypieki, a więc specjałami 
o charakterze deserowym lub podawanymi podczas „herbat” czy podwieczorków. Kal
ka receptur to przepisy na przystawki i przyprawowe dodatki do dań głównych — ocet, 
musztarda francuska czy sałatka z zielonych pomidorów — a także receptury prak
tyczne, takie jak: wyrób octu, mydła czy przygotowanie drożdży i tytoniu. W niczym 
nie umniejsza to ich kulinarnej rangi, kilka bowiem przepisów jest bardzo interesują
cych i można się po nich spodziewać miłych smakowych niespodzianek. Intrygujący 
jest zwłaszcza przepis na piernik maluszyński, nie od dziś bowiem wiadomo, że dobry 
piernik to prawdziwa sztuka i duma niejednej gospodyni. Przepisy praktyczne natomiast 
były gromadzone w każdej niemal rodzinie, znacząco ułatwiając szereg zabiegów i czyn
ności domowych w czasach, gdy nie znano pojęcia chemii gospodarczej.

Faworki

1 żółtko, 2 pół skorupki, śmietanki trochę posiekanej, wanilii zagnieść z m ąką  żeby ciasto było 
dosyć luźne. Cieniutko wywałkować, wykroić w m ałe ciasteczka i w maśle smażyć; gdy się dobrze 
zarum ieniąi stwardnieją—  wyjąć i cukrem miałkim obsypać.

107 Ibidem, s. 6—7.
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Kruche ciastka

3 s zklanki mąki pszennej zmieszać z 1 szklanką cukru, do tego wlać 1 /3  szklanki mleka, następ
nie po dobrem  zmieszaniu 100 g  (1 /4  f) masła. Znow u rozmieszać i wlać 2 żółtka, zaś białka 
zbić w [...] i wtedy dopiero dodać. Trochę sody i wanilii. Sody tyle, ile się na końcu noża zmieści, 
wanilii im więcej, tym lepiej.

Przepis na obwarzanki

Wziąć 3 kwarki mąki, rozczynić kartkę mleka, dodawszy 5 łutów masła, jedno jajko i łyżkę droż
dży, wyrobić dobrze ciasto i porobić obwarzanki, a gdy te wyrosną, wsadzić w piec. Trzeba jed
nak poprzednio jajkiem posmarować.

Piernik maluszyński

Mąki żytniej 1 kwarta, m iodu 3 kwaterki, cukru miałkiego 1 /2  funta, 10 jaj, angielskiego ziela 
2 /3  łutu, gwoździków 1 /3  łutu, im biru 1 /3  łutu, potażu 1 /3  łutu, migdałów 3 /4  funta.

Robota:
Miód zagotować, przestudzony z żółtkami i cukrem wymieszać, dodać korzenie, mąkę, potażu 
i przez godzinę albo więcej wybijać. Potem dodać migdały grubo krojone i pianę z białek, wylać 
na blachę i w ciepły piec na dwie godziny wstawić.
Lukier: 3 /4  funta cukru, 1 /2  cytryny, wanilia.

Placek z czekolady podolski

Funt migdałów oparzonych, funt cukru przesianego tłuc na mąkę lub niecały funt, aby się olejek 
nie zrobił —  bo zawsze do placka musi wejść cały funt. 8 łutów  czekolady na tarce utartej, parę 
gwoździków, skórki pomarańczowej, skórki cytrynowej po trochu. Ćwierć funta skąpo niesione
go, młodego m asła surowego i to wszystko razem zagniata się i wyrobi rękami czystymi. Wykła
da się na opłatki zlepiane białkiem i do letniego bardzo pieca wstawia.
Wyjąwszy z pieca, niech wystygnie. Bierze się z kwaterkę śmietanki słodkiej, gęstej, 4 tabliczki 
czekolady —  utrzeć na tarce i wsypać do śmietanki, zagotować, żeby nie było ani gęste, ani rzad
kie. Trzeba trochę wystudzić zrobiony na brzegu placka obrąbek z masy migdałowej, wylać pręd
ko na placek tę  masę. Postawić, niechaj wystygnie.
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Tort Sachera

Rozbija się na pianę 34 dkg masła. D o 34 dkg cukru dodaje się 12 żółtek, a mianowicie: dodając 
kolejno po jednem, z cukrem się je ciągle rozciera. Potem dodaje się 30 dkg czekolady rozmięk
czonej w szabaśniku, piankę z 12 jajek ub itą i 15 dkg tartej bułki. Wszystko to miesza się dobrze, 
masę piecze się w formie wysypanej m ąką i wysmarowanej masłem. Tort na zimno pokrywa się 
lukrem czekoladowym.
Jeśli ktoś lubi, m ożna posmarować tort, gdy już ostygnie, m arm oladą morelową i dopiero wtedy 
glazurą oblać. T ort powinien być wysoki na 2 lub 3 palce.

Tort piaskowy

Mąki kartoflanej 1 funt, m asła 1 funt, cukru 1 funt, jaj 15, skórka cytrynowa.

Tort kartoflany

Kartofli tartych 27 funtów, jaj 18, cukru 18 funtów, migdałów gorzkich 3 funty, migdałów słod
kich 4 funty, araku 1 łyżka, cytrynowa skórka.

Robota:
Żółtka z cukrem i skórką cytrynową ubij a się przez pół godziny na gęstą pianę, dodaje się mi
gdały i kartofle tarte w dzień przed tym ugotowane, arak, i gęsto ubija pianę z 9 białek. Dobrze 
wymieszać, masła od razu do formy włożyć i w godzinę w gorącym piecu trzymać108.

W wielu domach tradycja do dziś nakazuje, by faworki, obwarzanki, a zwłasz
cza pączki pojawiały się w karnawale, szczególnie w ostatnim tygodniu — otwiera
nym przez tłusty czwartek; baby i mazurki towarzyszą zazwyczaj Świętom Wielkanoc
nym, również pierniki należą do wypieków przygotowywanych na specjalne, świąteczne 
okazje — przygotowanie karmelu nie należy bowiem do prostych czynności i wyma
ga znacznej zręczności kucharza bądź gospodyni. Także tortów nie podaje się na co 
dzień, lecz przy okazji spotkań w szerszym gronie, imienin czy ważnych okoliczności. 
Ten tradycyjny przekaz kulturowy podpowiada, że poszczególne rodzaje ciast i wypie
ków włączone były w pewien rytm wyznaczany przez kalendarz świąt kościelnych i do
mowych uroczystości bądź spotkań. W Praktycznym kucharki warszawskim cały rozdział 
poświęca się ciastom wielkanocnym109 — szykowanym przede wszystkim na tę okazję.

108

109

APŁ, APiOM, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
Praktyczny kucharz warszawski..., s. 321—347.
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Cykliczność świąt oraz stosowane w praktyce hierarchizowanie stopnia uroczystości 
spotkania, podkreślane liczbą i rodzajem potraw, oznaczały, że wykwintne ciasta i dese
ry towarzyszyły wykwintnym spotkaniom, w dzień powszedni natomiast pojawiały się 
na stole kruche ciasteczka, gwiazdki i małe pierniczki.

Wśród zestawu domowych przepisów odnajdujemy też mniej efektowne receptury, 
bardzo jednak przydatne w kuchennej praktyce i — co warto podkreślić — czasem dość 
trudne w realizacji. Oto kolejna porcja cennych wówczas formuł:

Przyrządzanie kefiru (Apteka K. Soczołowskiego w Nowo—Radomsku)

Grzybki kefirowe należy zamoczyć w letniej wodzie przez 5-6 godzin, przez co napęczniejąi zbiele
ją—  poczem przekłada się grzybki same do szklanki mleka świeżego na 3—4 godziny. Po odcedzeniu 
dopiero służą do przyrządzania napoju kefirem zwanego.
Świeżo niezbierane mleko (lub sterylizowane) zbiera się do butelki z obszernym otworem i dodaje na 
kwartę płynu łyżeczkę rozmiękczonych grzybków. Butel nie zatyka się niczem, tylko obwiązuje płót
nem lub muślinem i umieszcza się w temperaturze 14 do 16 stopni Celsjusza, często mieszając Po 
upływie 12 godzin płyn zlewa się przez muślin, rozdziela na butelki mocne, dokładnie zakorkowane 
i pozostawia w miejscu średnio ciepłym, mieszając, co parę godzin (w butelce), aby twaróg nie ściął 
się zbytecznie. Po jednym dniu otrzymuje się napój słaby, po 2 dniach średni, a po 3 dniach mocny 
Pozostałe grzybki (po odcedzeniu płynu) zalewa się w tymże budu nową ilością mleka i tym sposo
bem —  dalej prowadząc robotę —  otrzymuje się codziennie świeży i właściwej mocy napój.
Co kilka dni grzybki zebrane (przy cedzeniu) na muślinie, przed nalaniem nową ilością mleka, należy 
wodą zimną przepłukać, również i butel, aby ser nie osiadł, tak na grzybkach, jako też ścianach buda, 
przez co mógłby kefir kwaśnieć lub nabierać niemiłego smaku.

Sposób robienia syropu miodowego

W łóż w kociołek szeroki a nie głęboki 4 funty m iodu praśnego, czysto spłaszczonego, 8 kwate
rek wody i pół funta węgli tłuczonych pierwej z popiołu lub innych obcych dobrze oczyszczo
nych. Wstaw kociołka na wolne ciepło, aż do zawrzenia, szumuj starannie (te szumowiny na bok 
odkładane osobno się rafinować będą), po zawrzeniu 20 lub 30 minut spuszcza się przez flane
lowy worek, nie zważając na to, aby czysto zachodziło. Fusy z miodu i węgli w worku pozostałe 
k ładą się nazad w kociołek, nalewają 4 kwaterkami wody i powtórnie gotow ią Potem tako ce
dzić, żeby miodu z węglami pomieszanego nie zostało.
Te obydwie scedzone wody zmieszawszy do kupy i dodawszy nowych tłuczonych węgli, gotuj do 
gęstości syropu, do którego dodawszy świeżej wody, zostaw w kotle przez noc.
Nazajutrz gotuj tak długo, aby tylko 4 kwarty pozostało, przecedź, a fusy znowu 4 kwartami 
wody wypłucz jak powyżej.
D o tej mieszaniny miodu i wody dodaj kwartę węgla tłuczonego i wygotuj do ilości 2 kwart, 
przepuść przez worek, już na zupełnie czysto, oddzielając, jako najstaranniej miód z węgli.
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W  tym punkcie odór miodu i przysmak zupełnie wytrawnym być powinien; na czysto już przecedzo
ny dosadza się na bardzo wolnym ogniu tako, żeby tylko wyparował do gęstości gęstego syropu, dając 
baczność, aby nie przypalić. Kto się od tego zupełnie zabezpieczyć może, dosadzać w  sposób w cu
kierniach używanym, którego nazywają ('/&$ . jest to wstawiając naczynie z miodem
w drugie wiele większe z wodą, syrop zaś ten dochodzi tylko gorącością wody wrzącej i ogień już by
najmniej nie zaszkodzi. Próbuje się, chłodząc na łyżce syrop, gdy będzie dostatecznie zagęszczony.
Z 4 funtów miodu praśnego powinno się otrzymać 4 funty syropu czystego, byle tylko wszystek miód 
od węgli doskonale oddzielonym został.
Konserwować syrop potrzeba w  naczyniach szeroko otwartych, aby się nie krystalizował.

Adnotacje:
Oddzielić można m iód od węgli, przelewając z wolna w worku pozostałe w odą czystą, dopóki ta 
schodzi miodem zaprawną, co po słodyczy schodzącej wody dojdziesz. Te wypłuczki w  osobnym 
naczyniu dogotowane, aby syropu zbyt nie roztwarzać, można potem  razem z nimi dosadzać.
Gdy się cedzi na czysto, trzeba uważać, że pierwsze, co idzie przez worek, jest mętne, dopóki 
się wszystkie dziurki m ełłem  nie zatkają. Gdy już się spostrzeże, że zachodzi zupełnie na czysto, 
trzeba jako najostrożniej podstawić czyste naczynie tak, żeby worka nie trącić, bo najmniejsze 
dotknięcie m uł porusza.
Gdy już miód zachodzi czysty i na to dać trzeba baczność, aby z wolna w worek nalewać, żeby mełła 
nie poruszać; co na początku mętnego przeszło, przez ten sam worek z węglami przepuścić trzeba. 
Do płukania węgli również worka poruszyć nie trzeba.

Sposób fabrykowania musztardy francuskiej, na której Panowie Scheffer 
i Borysewicz mieli patent swobody

50 funtów mączki z gorczycy miesza się z 80 kwartami miękkiej wody i 2 kwartami piwnych drożdży. 
Wszystko to wlewa się do beczki stosownej wielkości i zostawia się fermentacji. Po ukończeniu tako
wej, dodaje się 80 kwart winnicy lub octu, 2 funty sproszkowanej saletry, pół funta utartego imbiru 
i 2 uncje startego długiego pieprzu peper lunguni). Wszystko dobrze wymieszawszy w beczce szczel
nie nakrytej, gotować potrzeba za pomocą pary tako długo, dopóki masa przyzwoitej gęstości nie na
bierze, poczym wystudza się i musztarda gotową jest do użycia. Tak urządzoną musztardę francuską 
można też zaprawiać podług upodobania przez dodanie wonnych olejków.

Przyrządzenie mączki gorczycznej

Gorczyca czarna г/еъчае*,. zwana, w  umyślnie urządzonym do tego młynku mieli się dla oddzielenia 
zwierzchniej łuskowiny, następnie, oczyściwszy ją z tejże, suszy się i na grubo mieli. Z tak przyrządzo
nej gorczycy wycisnąć potrzeba olej w  prasie, jakiej zwykle w  aptekach używają, po czym raz jeszcze 
na miałko ją zemleć i przez pytel przenieść. Otrzymaną tym sposobem mączkę najlepiej jest dla za
chowania w  pęcherz zapakować.
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Drugi sposób robienia musztardy

Do trzech kwart podług powyższego sposobu przerzedzonej mączki z gorczycy dodać potrzeba 
kwartę wody wrzącej, kwartę octu estragonowego, po zagotowaniu —  2 kwaterki syropu cukrowe
go i trochę soli, to wszystko dobrze wymieszać należy i porozdzielać w przygotowane naczynia i te, 
szczelnie zamknąwszy, przez cztery miesiące w spokojnośd zostawić.

Sałatka z zielonych pomidorów

Garniec zielonych pomidorów poszatkować z 6 cebulami i jedną szklanką soli na noc posolić, rano 
wycisnąć mocno (można prasą), zalać lekkim przegotowanym i wysłużonym octem na parę godzin. 
Wziąć V2 kilo cukru, 34  litra dobrego octu (nie esencji, po drugiej łyżeczce 2 litry wody), pieprzu zwy
kłego i angielskiego w ziarnkach, goździków, cynamonu i imbiru, strączek pieprzu tureckiego. To 
wszystko zagotować dobrze, by wyciągnąć smak z korzeni, przecedzić. Z  pomidorów odlać ocet, za
lać smakiem —  gotować 20 min. Włożyć do garnka kamiennego lub drewnianej fasolki, zawiązać 
szczelnie papierem pergaminowym.

Ocet wieczny

Dwadzieścia cztery garcy wody rzecznej lub deszczowej wlać do beczki z wina lub portem  świe
żo wytoczonego, aby w tej beczce pleśń ani grzyby nie były. Dodać do tej wody dwa garce okowi
ty, dwa garce miodu praśnego, czterdzieści osiem łutów wajsztajnu i to wszystko w beczce razem 
zmieszać. Pozostawić w suchym miejscu i ciepłym na legarach. Beczki nie zatykać mocno, tylko 
płótnem  z wierzchu zakryć i zapieczętować. Tak stać powinien przez trzy miesiące ciągle i nie być 
ruszanym, a po trzech miesiącach uciągnąć liwarem garcy dwanacie i zlać do baryłka czystego lub 
gąsiorów, a na to miejsce do beczki tej z octem dolać wody rzecznej lub stawowej, czyli deszczowej, 
garcy dwanaście, okowity garniec jeden, m iodu praśnego garniec jeden, wajsztajnu lutów dwadzie
ścia cztery, niech znowu stoi przez trzy miesiące, a po trzech miesiącach znowu garcy dwanaście 
uciągnąć i dolać wody, okowity, miody i wajsztajnu, a to koniecznie potrzeba zachować regularność, 
ich porę ściągania, tak i miarę, aby nie później i nie wcześniej jak o 3 miesiącach, i nie mniej ani wię
cej jak garcy dwanaście, i znowu dodać wody itd., a tym sposobem ocet nigdy nie jest zaginiony110.

W dzisiejszych czasach powyższy sposób przygotowywania octu — bez przegoto
wania wody — u czytelników wrażliwych na zasady higieniczne może wzbudzić odruch 
niesmaku, a nawet przerażenia. Trzeba jednak w tym momencie zważyć, że w epokach 
wcześniejszych nie padały kwaśne deszcze, a w wodach rzecznych i stawach żyły raki —

110 APŁ, APiOM, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
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co jest najlepszym dowodem ich jakości i czystości. Nie bez znaczenia byl też wpływ 
odkażającej okowity, ponadto sam ocet tworzy środowisko raczej septyczne, obawy za
tem sąnieuzasadnione. Były też i inne, bardziej „podręczne” sposoby wytwarzania octu, 
powodujące też różnice w jego smaku. Oto te metody:

Ocet

Wody ciepłej 3 kwarty, soli winnej 6 łutów, miodu 9 łutów, chleba razowego 8 łutów rozmoczo
nego, octu dobrego 1/2 kwarty, wódki żytniej 1/2 kwarty, wody zimnej 3 1/2 kwart.
Po 8 tygodniach płyn zamieni się w dobry tęgi ocet, nieróżniący się od najlepszego winnego octu. 
Po zalaniu, na ten sam zakwas wlać wyżej wymienioną proporcję wody, miodu i wódki, nie doda
jąc już chleba.

Ocet

Słodu jęczmiennego 3 garnce, pszenicy ześrutowanej 3 garnce. Nalać wody wrzącej 25 kwart, 
przykryć, po 3 godzinach dolać wody wrzącej 36 kwart, gdy dobrze wystygnie —  wyciągnąć 
i przecedzić przez gęste sito do beczułki, w której na dnie kładzie się spodnią skórkę chleba ra
zowego i V2 kwarty dobrych drożdży. Otwór beczułki zawiązać płótnem, postawić w cieple; po 
4 tygodniach ocet stoczyć do butelek111.

Drożdże należą do ważnych składników, powszechnie wykorzystywanych podczas 
przygotowywania różnych specjałów. Nic zatem dziwnego, że wśród receptur malu- 
szyńskiej kuchni odnajdujemy także przepis na fabrykację drożdży:

Drożdże — przepis z Krzepina

Dwie kwarty chmielu wygotować z 2 kwartami wody, licząc kwadrans od zagotowania, odlać prze
cedzony odwar a ten sam chmiel jeszcze raz zagotować jak poprzedni z 2 kwartami wody. Płyn ten 
również przecedzony zmieszać z poprzednim, ostudzić i rozrobić nim 1 N. (2 funty) mąki pszennej, 
dokładnie rozbijając grudki kołotewkądrewnianą. Drożdży świeżych 1/2 N rozmoczyć 1/2 kwa
terką wody i wlać w przygotowany poprzedni rozczyn. Zlać wszystko w kamienny garnek, posta
wić na parę godzin w ciepłe miejsce by przefermentowało i przechowywać następnie w chłodzie. 
Drożdże te przechowują swojąwartość przez 2—3 tygodnie; do następnych — zamiast kupnych — 
drożdży bierze się 1/2 kwarty poprzedniego rozczynu do powyższej proporcji.
Do pieczenia używa się na 1 garniec mąki — 1 kwaterkę tych drożdży (przed użyciem dobrze 
zamieszać)112.

111

112
Ibidem.
Ibidem.
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Nie mniej ważnym produktem wykorzystywanym w domowym gospodarstwie jest 
mydło będące podstawą osobistej higieny, ale też domowej czystości. Proszki do prania, 
chemiczne odplamiacze i płyny do płukania to wymysł czasów współczesnych, daw
niej natomiast podstawą porządnego prania było mydło i krochmal. Przygotowaniem 
tych substancji zajmowała się kuchnia, tam bowiem istniały stosowne do tego warunki. 
O znaczeniu mydlą w życiu codziennym mieszkańców pałacu świadczy mnogość prze
pisów na jego wytworzenie. Spójrzmy zatem na kilka wybranych receptur:

Przepis ze Szczekocin —  mydło

3 N żywicy 20 N 12
7 N tłuszczu 25 N 25 N
1 1/2 ługu sodowo potasowego 6 N 6 N
2 1 / 2 s zkła wodnego 25 N 25 N
6 wody - 8 N
Ługu w proszku - IN
Sody kaustycznej 1 pud kosztował 60 rs -  1 N za 150 rs 
Szpica wodnego 1 pud kosztował 400 rs = 1N za 100 rs

Przepis P. Malewicza — mydło

1/2 1/4 N żywicy
3 2 N tłuszczu (łoju)
1/2 1/4 N nałużyn, wydzielin (ług)
6 5 N wody
Gotować na wolnym ogniu, mieszając 3 godziny.
Wody 1 /2 kwarty waży 1 1/4 N;
Wody 1 kwarta waży 2 1/2 N.

Przepis — mydło

5 N ługu 15%
2 1/2 N tłuszczu 
1/4 N kalafonii
Do rozpuszczonego tłuszczu wlewać ług ogrzany do tej samej temperatury, cienkim strumykiem — 
mieszając ciągle. Po wlaniu całego ługu dodać żywicę i gotować jeszcze godzinę na wolnym 
ogniu, nie przestając mieszać.
Wypłukać formę drewnianą wodą i wlać do niej — już trochę przesuszoną ciągiem mieszania, 
po zdjęciu z ognia — masę.
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Mydło —  przepis P. Drojeckiej

20 łutów kalafonii, 5 N łoju, 1 N sody kaustycznej, 1 /2 szklanki szkła wodnego, 61/2 kwart wody. 
5 N przepołowionego łoju włożyć do kotła, dodać do tego 20 łutów kalafonii i gotować na wol
nym ogniu, mieszając bez przerwy, aż do rozpuszczenia kalafonii.
1 N sody kaustycznej rozpuścić w 6 1/2 kwartach gorącej wody, wlać w to Vź szklanki szkła wod
nego i następnie w bardzo malej ilości wlewać do gotującego się łoju i wciąż mieszać aż do zu
pełnego rozgotowania. Zestawić z ognia i po 12 godzinach zebrać szumowiny. Wlać do formy 
i po 2 dniach wyjąć. Pokroić i wysuszyć na słońcu.

Mydło —  przepis

1/4 N kamienia mydlanego (seifenstein), 2 tłuszczu (kości i odpadków od mięsa wieprzowego), 
1 litr wody = 4 N.
Rozpuściwszy kamień mydlany —  osobno w części gorącej wody, dolać do gotujących się kości 
i tłuszczu, gotować potem 3 do 4 godzin do zupełnej gęstości. Im więcej się weźmie tłuszczu 
w stosunku do kości, tym mydło będzie lepsze. Z samych kości nigdy mydło nie będzie twarde, 
tylko galaretowate, lecz zdatne do szorowania; przez dodanie skóry od szynek wędzonych mydło 
robi się brązowe, lecz do prania również dobre. Po dogotowaniu wylać w formy, a po wystygnię
ciu — pokroić. Jeżeli na spodzie zrobi się osad galaretowaty —  zeskrobać.

Przepis —  mydło

Bierze się 10 N łoju czystego roztopionego, rozpuszcza się do punktu wrzenia, a po rozpuszcze
niu dodaje się ług przygotowany z sody kaustycznej na 1 N — 3 N ługu.
Ług trzeba dodawać w 3 lub 4 dawkach; gotuje się do zmydlenia, a po ostatniej dawce — 1 go
dzinę; po czym dodaje się 1 1/4 N do 1 1/2 N kalafonii na każde 10 N łoju i gotuje się jeszcze 
1/2 godziny113.

Może zaskakiwać różnorodność owych receptur na wytwarzanie mydła, jednakże 
podstawą wszystkich metod było gotowanie zwierzęcego tłuszczu (łoju), niekiedy także 
kości, z dodatkiem ługu pozyskiwanego na bazie sody kaustycznej. Dzisiejsze metody 
fabrykacji mydła, choć odbiegają technologią i możliwością użycia różnorodnych dodat
ków, zasadniczo powielają dawny schemat wykorzystujący różne tłuszcze z dodatkiem 
gliceryny i kwasów.

113 Ibidem.
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Przechowywane wśród luźnych zapisków przepisy i receptury stanowiły podsta
wę domowych metod przygotowywania wielu substancji czy produktów, wśród nich 
znajduje się także przepis na przygotowanie tytoniu. Tytonie fajkowe zazwyczaj dodat
kowo nasączano mieszaninami wonnych substancji, olejków i aromatycznych płynów, 
choć palono również sprasowany tytoń w czystej postaci. Tytoniem drobno szatkowa- 
nym najczęściej wypełniano papierosowe gilzy. Długie, odpowiednio wyselekcjonowa
ne i przygotowane liście tytoniu skręcano w tzw. cygara. Te ostatnie — na ziemiach pol
skich pochodziły wyłącznie z importu; markowe, wysokiej jakości cygara produkowano 
głównie na Kubie i Dominikanie114; polski tytoń mógł służyć do palenia jedynie w  for
mie papierosów, a więc zawijany w bibułkę, lub do napełniania fajki, drobno mielony 
służył do wyrobu tabaki.

W XIX wieku palenie tytoniu było rozpowszechnionym obyczajem. Po obiedzie 
bądź kolacji przychodziła kolej na wypalenie fajki lub markowego cygara — w dobrym 
towarzystwie przestrzegano jednakże zasady, by nie palić w obecności kobiet, w  salonie. 
Stosownym do tego miejscem była palarnia bądź gabinet gospodarza. Palono też tyto
nie raczej dobrej jakości, importowane i drogie. Znacznie tańsze papierosy — nie wspo
minając o tzw. machorce — pozostawiano mniej zamożnym warstwom społecznym.

Tytoń przygotowywany w maluszyńskim gospodarstwie — z racji warunków kli
matycznych i możliwych do uprawy gatunków roślin — raczej nie należał do tytoniów 
przedniej klasy. Równocześnie, patrząc na przepis jego przygotowania, należy docenić 
wysiłki związane ze zbiorem, suszeniem, nawilżaniem i fermentacją. Brak aromatycz
nych przypraw oraz stosunkowo krótki czas przygotowania liści pozwala podejrzewać, 
że końcowy produkt nie wyróżniał się jednak szczególnymi zaletami. Być może służył do 
mieszania z innymi, importowanymi tytoniami — jest to jednakże tylko przypuszczenie.

Zbierać liście w południe, w dzień pogodny; za wyborowe uważa się rosnące w środku łodygi. 
Najwyższe i najniższe dajągorszy gatunek tytoniu. Wybiera się liście w miarę, jak dostają żółtych 
(ale nie różowych) plam.
Układać warstwy po 5—6 liści grubości, warstwy przekładać słomą lub matami. Przykryć i lekko 
przycisnąć, aby się zagrzały. Po 3-4 dniach wyjmować, wybierając zupełnie zżółkłe liście, naw
lekać na sznurek, (co 1 cal) i rozwiesić w cieniu. Po 4 dniach wziąć w wilgotne miejsce na 14 go
dzin (lub zwilżyć lekko wodą), wyjąć żyłę115.

Kultura ziemiańska szczególnym upodobaniem darzyła wino, które podawano 
wzorem francuskim do wszystkich niemal posiłków. Ceniono też wszelkiego rodza
ju poncze, nalewki, likiery, tradycyjne miody, a także wódki czyste lub smakowe, które

114 T. Gage, Cygara, praktyczny przewodnik, Warszawa 2001, s. 67—73.
115 APŁ, APiOM, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.

Tytoń do palenia
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podczas wykwintnych spotkań podawano 
przed obiadem. Wino należało niewąt
pliwie do trunków szczególnie łubianych 
przez Ostrowskich, stąd też jego całkiem 
spory zapas gromadziła pałacowa piwnicz
ka i które często — o czym świadczą za
chowane rejestry — pojawiało się w pała
cowej jadalni116.

Maluszyn słynął także z niezłej jakości 
miejscowego wina, które produkowano na 
potrzeby gospodarzy. Wielu gości odwie
dzających dobra Ostrowskich wielokrotnie 
zwracało się z prośbą o dostarczenie do ich 
majątków wybranych butelek wina. Wła
ściciele domeny maluszyńskiej również in
teresowali się produkcją wina prowadzoną 
w innych krajowych ośrodkach winiarskich, 
o czym świadczy m.in. prowadzona przez 
nich korespondencja:

25 maja Adamówka

jaśnie Wielmo-jtiy Van Ostrowski wMalus^nie

Niniejszym mam honor zawiadomić jW  Pana, że będzie nam bardzo przyjemnie, jeżeli JW 
Pan zaszczyci Adamówkę swoim przyjazdem. Uprzedzić jednak muszę, że w tym roku, z po
wodu niewiadomych przyczyn, winnice prawie zupełnie przepadły w całej naddniestrzań- 
skiej okolicy, tak że nawet nie spodziewamy się wyrobić wina tej jesieni.
Adamówka znajduje się w odległości półtora wiorsty od żelaznej kolei. Trzeba dojeżdżać do 
St. Rybniica, Nowosieleckiej Gałęzi, która się komunikuje z południowo-zachodnią drogą 
na St. Słobudka.
O dniu przyjazdu proszę zawiadomić telegramem według następnego adresu „ [...]”, a konie 
będą oczekiwać na dworcu kolejowym.
Z szacunkiem

A. Banszer

W kolejnym z listów czytamy:

Adamówka 4 października 1894 r.

Szanowny Panie

Spieszę powiadomić Szanownego pana, że od wiosny czasowo podwyższyliśmy cenę na na
sze wino o 20% z powodu nieurodzaju w zeszłym i teraźniejszym latach.

w styczniu 1928 roku

116 APŁ, APiOM, Akta gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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Lecz jeżeli kupuje się według nowych cen wina czystego (bez posudy) za 120 rubli, lub 
więcej, to podwyżka 20%-owa nie liczy się, a liczymy według starych cen. Więc jeżeliby 
Szanowny pan zechciał wypisać teraz 25 wiader (2 beczułki) zamiast 20 jak w zeszłym roku, 
to liczylibyśmy według starej ceny to jest wiadro 4 rubli.
Licząc na pomyślną odpowiedź pozostaję z uszanowaniem.

Arcimowicz

Ludwika Ostrowska, która zajmowała się uprawą winnej latorośli, w szczególny 
sposób tworzyła nazwy dla oznaczenia odpowiednich roczników, nadając własnym win
nym produktom oznaczenia właściwe niekiedy dla importowanych, uznanych marek wi
niarskich, czy też raczej określając w ten sposób pewne typy wina, zależnie od ich sma
ku, np. malaga czy porto. Często też wśród nazw pojawiały się określenia w rodzaju: 
wino chrząstowskie, wino pilickie, stare, młode itd. Maluszyńskich win „domowej ro
boty” nie wprowadzano do obrotu handlowego, a zatem kreatywną inwencję nazewni- 
czą panny Ludwiki możemy postrzegać w kategoriach jedynie praktyczno—użytkowych, 
jako próbę określenia danego gatunku owoców, bądź też jako wyraz pewnych winiar
skich ambicji młodej ogrodniczki, dumnej zapewne z osiągniętych rezultatów tak trud
nej uprawy, jaką jest winna latorośl.

Jak już wcześniej wspomniano, butelki z tym cenionym trunkiem gromadzono 
w jednej ze starych piwnic maluszyńskich, gdzie przechowywano — oprócz win wła
snej produkcji — także wina oryginalne, importowane. Wśród archiwaliów dotyczą
cych właścicieli Maluszyna zachował się spis zawartości owej winnej piwnicy, w  którym 
wymieniono następujące rodzaje przechowywanych win: reńskie Johan\n\isberger, reńskie 
Backsbentel [Bocksbeutel], reńskie Waicheimer [Weinheimer], reńskie Marcobrunner, reńskie 
lTbfrauenmilch \Liehfcmenm\\cY\\, francuskie Chateau Paveil,francuskie białe Rüster [?],francu
skie białe Tunel, francuskie białe Chateau Yquem,francuskie białe Chabłis, francuskie białe Sau- 
tem\e\s od Kijony, francuskie białe Sautem[e\s od Stępkowskiego, francuskie czerwone Chamber
tin, francuskie czerwone Chateau Tafitte, Malaga, Madera od Fukiera z Warsgany, Siebfraunmilch 
[Liebfrauenmilch?], Bachsbeutel, Szampańskie Warszawskie, gRadosgewnicy Białe Reńskie, Cy
pryjskie, Sycylijskie, Chrgąstomkie, stare w butelkach gnyklych, stare wytratme ciemne sgampanki, 
pieczętowane czarne słodkie od Schunfelda [Schonfelda 1\, pieczętowane czarno wpółstare od Schun- 
felda  [Schonfelda?], pieczętowane czerwono, nytrawne stare słodkie od Silbermuenta, lepszę stoło
wepółstare od Silbermuenta, Pilickie, węgierskie stare słodkawe od Silbermuenta, węgierskie stare po  
wojewodzie Czapskim, węgierskie nytrawne z r°ktt 1 849 °d Fedorowicza, węgierskie słodkie Tokaj 
od Fu kiera z Warsgany, węgierskie nytrawne z r°ku 1878 od Gralewskiego, węgierskie Mas larg 
[Maślacz] gruby od Gralewskiego z Frakowa, nytrawne stare pewnego pochodzenia — różne rodza

je , wytrawne stare gorszę, nytrawne stare lepsge, Porto drożęzę, Porto tańszy oraZ tnina dzisiejsze111■ 
Wartość win piwnicy maluszyńskiej w 1884 roku wynosiła 1998 rubli srebrnych, 

30 kop., a zatem zapas zgromadzonych butelek byl całkiem spory — cytowany rejestr 
w podsumowaniu wymienia liczbę 823 butelek, a nie można przecież wykluczyć, że nie 
obejmował on wszystkich piwnic i całości przechowywanych win.

i / APL, APiOM, Akta gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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Tabela 17. Piwnica maluszyńska

z Regestru (utrzymywanego przez Kowalskiego) Win węgierskich starych i wytrawnych oraz francuzkich, reńskich ale podług sprowadzenia
w Styczniu 1884 r.

Numer Datta cena butelki 
(w rbs)

przychód rozchód
butelki

1

12
 S

ty
cz

ni
a 

18
84

Wino stare węgierskie po Woiewodzie Czapskim pozostaje cena 25 17 —
2 Maślacz bardzo słodki pozostaje 8 5 —
3 Maślacz średnio wytrawny pozostaje 5 1 —
4 Węgierskie wytrawne z cienkiego (do wypicia) pozostaje 3 ó —
5 Węgierskie wytrawne z zapaszkiem (do wypicia) pozostaje 3 1 —
6 Węgierskie stołowe wytrawne (do wypicia) pozostaje 2 1 3/4 —
7 Węgierskie wytrawne z roku 1849 od Fedorowicza — — —
8 z Krakowa w beczułce sprowadzone 1,5 18 —
9 Węgierskie słodkie Tokaj, od Fukiera z Warszawy (Remanentem) — 1 —

10
Węgierskie wytrawne kupione w 1878 od Gralewskiego —

119
—

z Krakowa — —
Remanent (dawać dla chorych) — —

11
Remanent od Fukiera dawniejsze 4 but —

179
—

od Gralewskiego Maślarz 175 but — —
(po l,40k ; i l,50k) 179 but — —

12

Madera różne od Fukiera z Warszawy —

20

—
Kuchenna ó but 1,2 —
Stołowa ó but 2 —
Stołowa starsza 2 but 3 —
Stołowa starsza (4 półbutelki) 2 but 3 —

13 w czasie polowania — — 2
14 do stołu — — 1
15 Xns stary od Fukiera w warszawie półbutelek 29 3 14 1/2 —

00ON

Ż
ycie codzienne w

 pałacu

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 



Numer Datta cena butelki 
(w rbs)

przychód rozchód
butelki

16
12

 S
ty

cz
ni

a 
18

84
Porto stare czerwone półbutelki 19 A — 9 1/2 —
Porto stare białe В — 16 —

17 Malaga przeniesione — 7 3/4 —

18
Miód stary 3 17 —
Cypryjskie i sycylijskie wina 3 4 —
Francuzkie czerwone Chambertin 4 16 1/4 —

19
Francuzkie czerwone Chateau Larose —

119
—

półbutelek 8; butelek 115 2 —
20 Francuzkie czerwone Chateau Lafitte (6 półbut) 4 3 —
21 Francuzkie białe Chateau Yguem (w półbut i but) 3 17 —
22 Francuzkie białe Chablis (9 półbut) 2 4 1/2 —
23 Francuzkie białe Sauterns od Kijony (11 półbut i 2 but) 2 7 1/2 —
24 Francuzkie białe Sauterns od Stępkowskiego 1,5 5 —
25 Reńskie stare różne 3 8 —
26 Reńskie Backsbentel 4 8 —
27 Reńskie Johanisberger 3 4 —
28 Reńskie Wacheimer 1 but i 10 półbut 2 6 —
29 Reńskie Marcobrunner i Libfrauenmilch 1,5 11 1/2 —
30 Szampańskie Remanent dawny — 3 —

31 Węgierskie Maślacz gruby od Gralewskiego z Krakowa z Antałku 71/3 gar po 10 
but (z 42 pozostało) — 41 —

32 Francuzkie czerwone Chateau Paveil 1,2 115 —
33 Francuzkie białe Rüster i Lunel 2 8 —

Razem butelek 823 1/4 —
Wartość Rubli srebrnych 1998,30 —

Źródło: APL, АРЮМ, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
00
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Jaką część zajmowały przetwory miejscowe — jednoznacznie stwierdzić nie moż
na. Uwzględniając jednakże znaczną wartość owego zapasu oraz adnotacje dotyczące 
dostawców czy miejsca zakupu, można przypuszczać, że w składzie win dominowały 
produkty drogie, importowane i wysokiej jakości.

Można nadto spodziewać się, że oprócz wina w pałacowej piwniczce znajdowały 
się też butelki, gąsiory i beczki z innymi napojami. Umiejętność przyrządzenia nalew
ki czy likieru również, obok zdolności kulinarnych, świadczyła o poziomie miejscowej 
kuchni. Ślad owych starań możemy dostrzec wśród zapisków z kulinarnymi przepisami. 
Oto przykłady:

Sposób robienia madery

Wziąć równą miarę czystego odsączonego na przetarku miodu (niesmażonego) z równą miarą 
soku świeżego jabłecznego (jabłka utrzeć na tarce i przez rzadki płócienny worek przeciągnąć) 
i tak długo gotować i szumować, aż jajo zanurzone nie spłynie. Ten płyn ostudzić w kamiennym 
naczyniu, ale wlać zupełnie pełno, i trzymać w miejscu, gdzie temperatura wynosi od 12 do 15 st. 
Reaumura. Skoro w przeciągu 12 do 14 dni zaprawa ta wyda zapach fermentu, przykryć naczy
niem i wynieść do piwnicy. W przeciągu 3 do 4 dni płyn się wyklaruje, wtedy ściągnąć go trzeba 
w suche butelki i pokorkować; w 6 tygodniu można pić.

Piwo 25 litrów

1 1/2 kg upalonego na ciemno jęczmienia, jak na kawę, upalić na dużej patelni, 1 kg cukru, 5 kg 
chmielu suszonego, a nalewa się 25 litrami wody. Gotować do zakłębienia 11/2 godziny. Prze
cedzić przez sitko, zmierzyć litrem, co się wygotowało, dodać gorącej przegotowanej wody, żeby 
było całe 25 litrów. Płyn odstawić do ostudzenia. Osobno odlać z tego płynu 1/2 kwarty, ostu
dzić i wlać 5 dkg dobrych świeżych drożdży (rozpuszczonych w tymże płynie). Jak podrosną, 
a cały płyn przestygnie do 18 st. Reaumura, wlać drożdże do naczynia z całą zawartością płynu. 
Lać ostrożnie drożdże w środek, nie zamieszać, przykryć płótnem grubym, rzadkim, postawić 
w cieple (może być pod gorącym piecem), zostawić w spokoju przez 24 godzin.
Po upływie 24 godzin zalewać płyn ostrożnie, żeby męty i drożdże na spodzie się nie poruszały, 
do butelek suchych, korkować natychmiast nowymi dobrymi korkami, maszynką szczelnie za
mknąć, gdyż od tego zależy dobroć piwa. Można lać do butelek przez lejek wyłożony płótnem, 
czerpiąc łyżką wazową lekko po powierzchni lub też ciągnąć do butelek lewarkowaniem. 
Zakorkowane szczelnie butelki postawić w mocno ogrzanym pokoju (18 stopni lub wyżej) na 
3 doby, doglądając, czy który korek niewysadzony. Wynieść po tych 3 dniach do piwnicy, a w ty
dzień dopiero piwo gotowe do użycia.
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Recepta na wino szampańskie

Do kwarty wina węgierskiego wytrawnego lekkiego, w kolorze białym, weź potażu utłuczonego 
na proszek 1 /2 kwintala, cukru miałko tłuczonego 1/2 kwintala, gołębiego łajna miałko tłuczo
nego 1/4 kwintala. To wszystko zmieszawszy razem, wsyp do butelki wina, a dodawszy parę kro
pel soku cytrynowego, zapakuj butelkę korkiem, mocno obwiąż drutem i oblawszy smółką — 
wstaw szyjką do piwnicy w piasek, aby tak kilka dni stało —  a tak będzie szampańskie wino.

Nalewka orzechowa

12 orzechów włoskich jeszcze miękkich pokrajać razem z zieloną łupiną w kawałki i zalać w [...] 
dwoma kwartami mocnej wódki, która od razu zrobi się czarno zielona. Gdy orzechy będą doj
rzałe można dodać do tego łupinek z jąder i kilka jąder samych.
Po kilku miesiącach nabierze kolom brązowego i klarownego. Wtedy przecedzić i dobierać wód
ką do smaku, jeśli za gorzkie.
Można zalewać orzechy spirytusem, ale wtedy przy dobieraniu czasem się mąci.

Przepis danskiej wódki złotej nr 4

Skórek pomarańczowych łutów 4, cytrynowych łutów 4, anyżu łeb 8, kolendra łeb 4, rozmarynu łu
tów 2, gałganu łutów 1/2, korzenia aland łeb 1/2, cynamonu białego łeb 1/2, paradis Kemer łeb 1/4, 
weysztenu łutów 4, korzenia fiołkowego łutów 2, cynamonu łutów 2, kardamonu łeb 1, mastyksu łeb 1. 
Syrop z dwóch funtów cukru i 2 kwater wody, z tego zrobi się syrop, nalawszy zimną wodą ażeby 
nie był gotowany; tym syropem dobiera się też okowita, ażeby tylko szum trzymała. Jak będzie 
dobrana i też wódka po dobraniu filtruje się przez bibułkę lub sukno cienkie.

Sposób przepalania wódek

Bierze się do jednego alembika szumówki garcy piętnaście, nabija się na dwa alembiki z tych 
15 garcy, nie odbiera się tylko garcy 7 okowity, dobiera sie na trzecią modę i znowu się przepala, 
odebrawszy same środki od tych siedmiu garcy, dodaje się wszystkie korzenie według przepisu 
powyższego i dolewa się trzecią częścią wody wszystko to do alembika wsypać i zamieszać, tylko 
mastyks czysty w szmatce rozpiętym prętem w pokrycie alembika zawiesić.
Też okowita, aby jak najwolniej odchodziła, żeby ani trochę nie dochodu nie wpadło.
Tym sposobem i inne wódki przepala sięlls.

118 APL, АРЮМ, Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
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Spośród zaprezentowanych receptur niewątpliwie wyróżnia się sposób na tzw. 
wino szampańskie, czyli musujące, który wyraźnie wskazuje, że w dążeniu do osiągnię
cia zamierzonego efektu nie wahano się użyć tak niezwykłego składnika, jak ptasie gu- 
ano. Z kolei potaż, czyli zanieczyszczona postać węglanu potasu, służył w owym czasie 
głównie jako regulator kwasowości w piekarnictwie i przetwórstwie spożywczym, także 
jako środek konserwujący, nadto zaś wykorzystywany był do produkcji mydlą, a nawet 
szkła bądź ceramiki. Zaprezentowana receptura wskazuje, że używano go także do wy
twarzania wina musującego. Sam przepis na wino typu szampańskiego nie wydaje się 
nadmiernie skomplikowany, zwraca natomiast uwagę dodanie soku cytrynowego oraz 
stosunkowo dużej ilości cukru, co miało odtwarzać francuski sposób przygotowywania 
szampana poprzez wspomożenie procesu fermentacji i nadanie niedojrzałemu winu od
powiedniego smaku. Jako odstępstwo od oryginalnej receptury można uznać brak droż
dży oraz rezygnację z podwójnego procesu fermentacji, ogólnie zaś — przyspieszenie 
i uproszczenie metody wytwórczej.

Rodzimą tradycyjną recepturą byl natomiast przepis na miód, który nie wyma
gał stosowania zamiennych składników czy wymuszonych metod. Sam proces wy
twarzania wymagał jednak pewnej wprawy i umiejętności, o czym świadczy poniż
sza notatka.

Beczka jest naczyniem, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Najlepsze na miód są beczki 
z wina węgierskiego, byle nie były zakwaszone, bo wtedy w miodzie zamiast winnej wywiązałaby 
się octowa fermentacja. Beczki nie można całej napełnić, ale tylko tak, żeby była próżnia około 
4 cali, nadto trzeba mieć w oddzielnym naczyniu tyle płynu zapasowego, żeby można było po 
ukończeniu fermentacji beczkę całkiem wypełnić. Miód powinien fermentować od 6 do 8 tygo
dni przy temperaturze +18, w stancji czystej, widnej, nieprzechodniej, wolej od wszelkich zapa
chów. Najbardziej szkodzi: nabiał, ocet, smoła, terpentyna itp. Legary, na których stoi beczka, 
powinny mieć takie wysokości [...] otwór beczki przykrywa się sambrem lub kawałkiem rzadkie
go muślinu, który trzeba przykleić do beczki za pomocą opłatka. Po 48 godzinach miód powi
nien sam zafermentować, gdyby to nie nastąpiło, trzeba ulać z beczki do miski kwartę płynu, 
zagrzać naczynie, dodać 1/4 [...] świeżych drożdży, wymieszać, wlać to do beczki, a fermentacja 
niezawodnie w kilka godzin nastąpi.
Miodu nie warto mniej gotować nad 32 garnce, albowiem:

1) Tyle jest prawie zachodu z większą, co i mniejszą ilością
2) Im jest mniej płynu w naczyniu, tym też fermentacja jest słabsza, więc kto nie ma wpra

wy, może zlać miód niedofermentowany.
Ogólna jest zasada, żeby w razie wątpliwości fermentację przeciągnąć, gdyż to nic nie szkodzi. Po 
6 lub 8 tygodniach beczkę dolewa się na pełno, zatyka bardzo lekko szpontem i znowu do piw
nicy, w której nie ma nic prócz wina, i tam stać od 8 do 12 lub 15 miesięcy, im dłużej tym lepiej. 
Następnie miód przelewa się ostrożnie za pomocą lewarka do drugiej czystej beczki. Pozostały 
na spodzie lagier filtruje się przez sukienny lub drelichowy worek. Po 4 godzinach można miód

Sposób na miód
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zlewać do butelek. Pozostałe od spodu męty jeszcze raz filtrować. Miód powyższym sposobem 
gotowany będzie miał kolor neutralny, to jest żółty, kto więcej gustuje w rodzaju ciemno czerwo
nym, powinien miód przed dolaniem wody przyrumienić na ogniu, którą, to czynność trzeba po
wierzyć kucharzowi, jako mającemu wprawę do robienia karmelu, kto inny, bowiem może łatwo 
miód przypalić. Jeżeli po pewnym czasie gotowania miód puszczony kroplami na talerz ukaże 
ciemno brunatny kolor, gdy będzie prędko tężał i gdy wyda zapach piernika, będzie to znakiem, 
że jest dostatecznie przyrumieniony, wtedy dolewa się stosowną ilość wody gorącej (od zimnej 
miód taki by się skrupił) i postępuje się następnie, jak wyżej podano.
Miód ciemny niektórzy zaprawiają korzeniami: w tym celu bierze się szczyptę goździków, angiel
skiego ziela, imbiru, gałki muszkatołowej i kardamonu —  potłuczone gotuje się w kwarcie pit
nego miodu i wlewa do beczki; ilości korzeni nie można dokładnie oznaczyć, gdyż jedni lubią 
więcej, drudzy mniej korzenny napój.
Drugi sposób: У2 lub 1 lb skórek pomarańczowych suchych gotuje się w garncu pitnego miodu 
przez godzinę i ten odwar wychłodzony leje się do beczki.
Dobrze jest miód na parę tygodni przed ściąganiem do butelek wynieść na mróz, przez to, bo
wiem piękniej zaś wyklaruje.
Gdyby miód po przelaniu go do drugiej beczki ukazywał znaki fermentacji, to trzeba beczkę 
podkadzić siarką119.

Wśród prezentowanych przepisów niestety nie można natrafić na receptury doty
czące przygotowania konfitur. Maluszyńska kuchnia słynęła bowiem nie tylko z win do
mowej roboty, ale też przetworów owocowych i warzywnych. Starannie pielęgnowane 
sady i ogrody dostarczały znaczną ilość produktów, można wręcz mówić o ich obfitości, 
gdyż nadwyżki, jak już wspomniano, przeznaczane były do sprzedaży na targu.

Wszystkie zebrane w sadzie owoce — z myślą o domowym pożytku — były groma
dzone w specjalnie na ten cel przygotowanych pomieszczeniach, a w dalszej kolejności 
przenoszone do pałacu: spiżami, kuchni bądź bezpośrednio na stoły. W budynku admini
stracyjno-gospodarczym, gdzie funkcjonowała kuchnia, przetwarzano ulubione owoce na 
konfitury. Z ich doskonałej jakości zasłynęła Florentyna Ostrowska, która była krewną tej
że rodziny i, jak można sądzić — rezydentką pałacu. Mając na względzie owe smakowite 
przetwory, Aleksander Ostrowski wybudował osobny budynek na dziedzińcu kuchennym, 
zwany konfitutarnią. Stało tam wiele słoików z dżemami, nalewkami, sokami i kompotami, 
a największą popularnością i uznaniem cieszyły się przetwory ze śliwek węgierek, moreli, 
truskawek oraz jabłek.

Prowadzenie w racjonalny sposób gospodarstwa domowego wiązało się nie tylko 
z koniecznością kontroli poczynań służby, czego wyrazem były spisy mebli, wyposaże
nia, garderoby i drobnych sprzętów oraz wyznaczanie osób odpowiedzialnych za do
mowy inwentarz, ale też czuwaniem nad wydatkami. W specjalnych kajetach notowano 
zarówno przychody, np. ze sprzedaży mleka, jak i wydatki wynikające chociażby z po
trzeb zaopatrzenia kuchni.

119 Ibidem.
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 



192 Zycie codzienne w pałacu

91. Spis przychodów i rozchodów w gospodarstwie maluszyńskim

W rodzinnym archiwum Ostrowskich możemy natrafić na szereg tego typu zapi
sków czynionych na kartach domowego budżetu. Owe notatki prowadzono w zesta
wieniu dla poszczególnych miesięcy, z wyszczególnieniem dni i tygodni, dzięki czemu 
„mała księgowość” pozwalała na stały i prosty wgląd w koszty „obsługi” dworu i jego 
mieszkańców. Odpowiednie zapisy wyglądały, przykładowo, tak jak w poniższej tabeli:

Tabela 18. Zestawienie kosztów wynikających z potrzeb zaopatrzenia kuchni i obsługi 
dworu

Dzień Wyszczególnienie Przychód Rozchód

31 Kupił Szczepan cytryn ó po groszy 15 i za to zapłaciłam zł 3 3
Octu garniec, 1 złoty, groszy 18 1 18
Cykorii funt, groszy 18 18
Kłódka, zł 1, gr 6 1 6
jaj kopa, zł 3, gr 6 3 6
Piwa dwie butelki, gr ló
Papieru za groszy 24 24
Siedź na masło serdelowe, gr 7 7
Szklanek 6, po groszy 10 [?] 2
Cytryna do kuchni, gr 18, Staś dodał do ryb groszy 12, razem pj 1

3 jaj mendel, groszy 24 — — — 24
4 Grzyby na obiad, złoty 1 1

Kurcząt 20 po gr 6. Kura zł 2, razem P] ó
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Dzień Wyszczególnienie Przychód Rozchód

5 Rymarz kupił po gr 11 taśmy [...] dwa — — — 22
6 Jaj 10, groszy 18 — — — 18
7 Kurcząt [...] Złotych 8 zapłacono 8

Jaj od kobiet trzy mendle 2 12
Jaj kopa, zł 3 gr 6 3 6
Rymarzowi na sierdź zł 2 2
Łyżek blaszanych 6 złoty i gr 6

162 —
1 6

57

Źródło: APŁ, АРЮМ, Jadłospisy i rachunki kuchni maluszyńskiej, sygn. 1/9.

Widoczne w zestawieniu rachunkowe niezgodności mogły być wynikiem błędu, 
być może zapisywane kwoty uwzględniały też inne koszty, nieujęte w  notatce, znane jed
nakże osobie prowadzącej zapiski. Istotne jest to, że poszczególne kwoty podliczano — 
dodając, odejmując, dzieląc bądź mnożąc matematyczne wartości — dzień za dniem, 
miesiąc za miesiącem. Wyniki owych arytmetycznych działań składały się na rzeczywi
stość maluszyńskiego dworu, wyznaczały materialną przestrzeń, sferę, w  której realizo
wano wszystkie — przytaczane powyżej — dyspozycje dotyczące posiłków, kulinarne 
specjały, towarzyskie spotkania czy też bale. Patrząc na zapisy domowej buchalterii, mo
żemy być pewni, że Ostrowscy mieli pełną świadomość, iż bilans przychodów i rozcho
dów w sposób bezwzględny warunkuje owąprzestrzeń, w której toczy się życie codzien
ne i w której przemijają historyczne epoki.

3.4. Polowania i inne rozrywki

W sezonie zimowym Ostrowscy wraz z sąsiadami i osobami zaproszonymi do dóbr 
maluszyńskich chętnie polowali. Wśród myśliwskich trofeów najczęściej pojawiały się 
zające, króliki, kuropatwy i sarny. Zdarzały się również dziki i jelenie. Upolowaną zdo
bycz przechowywano później we wspomnianej już spiżarni, w  specjalnej zalewie solnej.

Polowania stanowiły bardzo popularną rozrywkę — szczególnie łubianą przez zie
mian. Łowiectwo było zarazem elementem obyczaju, na który składały się ożywione 
spotkania towarzyskie i barwny ceremoniał. Całość życia łowieckiego zasadzała się na 
przygotowaniach do polowania, jego przemyślanej w każdym szczególe organizacji, pra
widłowym przebiegu i odpowiednim zakończeniu120.

Polowanie było atrakcją dla wszystkich ziemian, dla tych, którzy zajmowali się go
spodarstwem od rana do wieczora i potrzebowali co jakiś czas się pobawić, jak i dla 
„leniuchów”, którzy próżnowali w  swych dworach i całą energię kierowali w stronę

!0 A. Kwilecki, 7,iemiaństn>o imelkopolskie, s. 209.
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92. Od lewej: Michał Ostrowski, Henryk i August Potoccy

organizowania rozrywek. We dworach posiadano dużo broni myśliwskiej, która w XIX 
wieku została znacznie udoskonalona, trzymano też psy myśliwskie. Helena Ostrowska 
w swoim pamiętniku wspomina:

Dnia 9 października w powrocie z polowania z chartami w Radoszewnicy, gdzie moje mło
de panie i panny miały taką zabawę bryczką i konno, silne błyskawice w stronie północno- 
wschodniej, pięć razy powtórzone, zadziwiały nas niemało, i dały rokowania nastania jesz
cze, choć kilkunastu dni ciepłych121.

Panowie polowali, a panie w tym czasie uprzyjemniały sobie czas zabawi na świe
żym powietrzu. Wrażenia z polowań były ulubionym tematem rozmów towarzyskich, 
a ciekawsze zdarzenia obrastały z czasem w legendy i anegdoty. Polowania spełniały tak
że funkcje ekonomiczne: dostarczały pożywienia w postaci dziczyzny, natomiast zimą 
okrywano się ciepłymi futrami. W garderobie maluszyńskiej jednej z pań przechowywa
no rękawiczki i kołnierze sobole nazywane „kotek na szyję”, pelerynę i rękawiczki gro
nostajowe oraz lisy z wierzchem wełnianym piżmowe.

Skóry ze zwierząt kładziono na podłogę, a wypchane ptaki bądź inne myśliwskie 
trofea należały do cenionych ozdób domowych umieszczanych na ścianach bądź me
blach. Skóry upolowanych zwierząt były ponadto przedmiotem handlu, mogły bowiem 
służyć nie tylko jako ozdoba salonu czy gabinetu, ale także jako material do wyrobu 
pasów, rzemieni, toreb, sakw, siodeł itp. Przykładowo — gdy car Pawel I reorganizo
wał armię rosyjską i wprowadzał nowe wzory umundurowania, potrzebne były skó
ry łosi, z których szykowano kurtki i pasy mundurowe. Powstały w ten sposób popyt 
na skórę łosia, w połączeniu z brakiem racjonalnej polityki łowieckiej, doprowadził do

121 D nieje Malus-^yna..., s. 244.
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niemal całkowitego wytrzebienia tych zwie
rząt w zaborze rosyjskim, zwłaszcza we 
wschodnich guberniach Królestwa122.

Prawo łowieckie obowiązujące w za
borze rosyjskim opierało się zasadniczo na 
unormowaniach wprowadzonych jeszcze 
w XVIII wieku przez Stanisława Augusta, 
które uzależniało prawo do polowań od 
wielkości obszaru ziemi będącego własno
ścią ziemską. Minimalną wielkością było 
85 ha niepodzielonego gruntu — własność 
ta gwarantowała właścicielom swobodę 
polowania i czerpania korzyści z łowiec
twa. Wspomniane prawo nie obejmowało 
jednak chłopów, przypadki zaś kłusownic
twa surowo karano.

Mówiąc o prawie łowieckim, należy 
uwzględnić także fakt, iż prawno-admini
stracyjne represje spowodowane czynem 
powstańczym skutkowały zakazem tworze
nia stowarzyszeń myśliwskich oraz rekwizy
cjami broni123.

Pozycja społeczna Aleksandra Ostrow
skiego, wielkość majątku, a także polityczna 
współpraca z Rosjanami gwarantowały swobodę polowania w dobrach maluszyńskich. 
Ostrowscy chętnie korzystali z owego przywileju, czego dowodzi poniższy przykładowy 
wykaz upolowanej zwierzyny, sporządzony w drugiej połowie 1869 roku.

Tabela 19. Wykaz zwierzyny upolowanej w Maluszynie. Rok 1869/1870
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Uwagi

Sierpień 27 1 Maluszyn

Sierpień 28 1 1 Maluszyn

Sierpień 30 1 Maluszyn

Wrzesień 1 1 — — — — — 1 — —
Wrzesień 2 4 Kąty, Studzianek

Wrzesień 4 2 2 Kąty

122

123
M. Ma2arski, Pomectwo w Polsce, Kraków 1993. 
Ibidem, s. 103.
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Wrzesień 6 1 Zając uciekł
Wrzesień 7 1 —
Wrzesień 10 1 2 Kąty Polichno
Wrzesień 11 — — — — 1 — 2 — Radoszewnica
Wrzesień 13 — 1 — — 2 — — — —
Wrzesień 15 1 — Uszczuty
Wrzesień 17 3 1 — — 1 — — 1 Ciężkowiczki
Wrzesień 18 2 Ciężkowiczki
Wrzesień 20 — 1 —
Wrzesień 21 — — — 1 — — 1 — Kozioł
Wrzesień 23 — — — 2 — — — — —
Wrzesień 24 1 — Uszczuty
Razem 16 8 — 3 4 — 6 3 —

Data
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Wrzesień 28 — 1 — — 1 — — — — —

Październik 1 1 1 Radoszewnica
Październik 2 — — — — — — 10 — —

Październik 9 1 Maluszyn
Październik 12 1 — Przysieka
Październik 15 — — — — 2 — 1 — —

Październik 16 — — — — 2 — — — — Ciężkowiczki
Grudzień 24 2 — Rudka
Grudzień 29 Dzik —

Grudzień 31 1 1 —

Razem 18 9 — 3 9 — 21 3 2 Dzik 1
— —

Razem sztuk 66
— — — — — —

— — — — — —

— —

od 27 Sierpnia do 31 Grudnia 1869 r.
— — —

— — —

— — —

— —

Maluszyn
—

—

dnia 1 Stycznia 1870 r — — — — —

Źródło'. APŁ, APiOM, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10
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Tabela 20. Wykaz zwierzyny upolowanej przez Józefa Ostrowskiego w 1870 roku
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Styczeń 13 1 i Zapusta
Styczeń 17 1 1 2 Studzianek
Kwiecień 19 — — — 2 — — — — — — — — — — 2 Brzeźniczka
Kwiecień 20 1 1 Brzeźniczka
Lipiec 10 — — — — 3 — — — — — — — — — 3 Ciężkowiczki
Lipiec 18 — — — — i 1 — — — — — — — — 2 Pukarzew
Lipiec 20 — — — — 2 — — — — — — — — — 2 —
Lipiec 21 1 1 —
Lipiec 27 — i 1 2 Kozieł
Lipiec 30 — — — — 1 1 — — — — — — — — 2 Silniczka
Sierpień 3 — — — — 4 — — — — — — — — — 4 —
Sierpień 4 1 — — — 1 2 — — — — — — — — 4 Chrząstow
Sierpień 6 — — — — — — 2 — — — — — — — 2 Pukarzew
Sierpień 8 1 1 —
Sierpień 11 — — — — 1 3 — — — — — — — — 4 Chrząstow
Sierpień 13 1 1 2 Maluszyn Pukarzew
Sierpień 26 2 i 3 Maluszyn
Sierpień 27 4 4 Maluszyn
Sierpień 29 — i 1 Silniczka
Sierpień 30 — 3 3 Radoszewnica
Wrzesień 1 1 1 Murawiec
Wrzesień 2 — 1 1 Pukarzew
Wrzesień 3 i 1 Pukarzew
Wrzesień 5 4 4 Maluszyn
Wrzesień 6 3 3 Maluszyn
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Wrzesień 7 5 i 1 7 —
Wrzesień 9 2 2 Polichno
Wrzesień 13 1 1 2 Praszka
Wrzesień 16 2 2 Kozieł
Wrzesień 19 1 1 Silniczka
Wrzesień 20 i 1 Ciężkowiczki
Wrzesień 22 — 3 3 Pukarzew
Wrzesień 23 5 5 Maluszyn
Wrzesień 24 1 — — — — — — 2 — — — — — — 3 Pukarzew
Wrzesień 26 — — — — — — — — — — 3 — — — 3 Luciska
Październik 1 1 1 2 Piotrkowice
Październik 3 1 — — — — — — — — — 2 2 — — 5 Sławonice
Październik 4 1 1 Sławonice
Październik 5 — 1 1 Sławonice
Październik 6 2 2 Kobyleńki
Październik 10 — 1 1 Maluszyn
Listopad 3 — — — — — — — — — — 2 — — — 2 Kuczków
Listopad 5 — — — — — — — — — — 2 — — — 2 Pukarzew
Listopad 7 i — 1 —
Listopad 10 i — 1 Secemin
Listopad 22 — — — — — — — — — — 3 — — — 3 Nakło
Listopad 24 — — — — — — — — — — 2 — — — 2 —
Listopad 29 1 1 Bąkowa Góra
Listopad 30 1 1 —
Razem 38 13 0 2 15 9 3 4 0 1 20 3 2 0 110 —

Źródło: APL, АРЮМ, Akta tyczące się gospodarki dworskiej w dobrach Maluszyn, sygn. I/10.
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Okazuje się zatem, że polowanie w sezonie łowieckim było niemalże codzien
ną rozrywką, wychodzono wówczas w pole prawie każdego dnia — we wrześniu aż 
16 razy. Głównym myśliwskim trofeum było zazwyczaj dzikie ptactwo, ale zdarzały się 
też zające, a nawet dzik upolowany pod koniec grudnia. Łowieckie pasje, jak już wspo
mniano, miały też wymiar praktyczny — mięso upolowanej zwierzyny i ptactwa uroz
maicało jadłospis pierwszego stołu i z pewnością było mile widzianym frykasem.

Spośród innych — niż polowania — rozrywek wypada zwrócić uwagę na wyści
gi konne. Nie chodzi jednak o zwykłe gonitwy wierzchem czy też konne przejażdżki 
po okolicy, lecz o rywalizację sportową, wzorowaną na systemie wyścigów angielskich. 
Rzecz jasna, nie były one tak rozpowszechnione jak polowania, wymagały odpowied
niego toru i organizacji. Wiek XIX sprzyjał jednak rozwojowi sportu, w  tym także wy
ścigom konnym. Tego typu imprezy charakteryzował nie tylko aspekt sportowy czy 
rozrywkowy, wpisywały się one także w rytm życia towarzyskiego. Starano się ponad
to wykorzystywać te spotkania do propagowania idei postępu w rolnictwie i hodowli 
zwierzęcej oraz integracji środowiska ziemiańskiego, także nawiązywania nowych zna
jomości wśród przedstawicieli elit gospodarczych i finansowych. Wyścigom konnym 
nierzadko towarzyszyły wystawy rolnicze, obrazujące dokonujące się zmiany. Owe pre
zentacje w połączeniu z ambicjami sportowymi były dodatkowym czynnikiem stymulu
jącym rozwój hodowli koni w Królestwie, zwłaszcza szlachetnej rasy koni angielskich, 
wierzchowych i sportowych.

Aleksander Ostrowski wystawę rolniczych osiągnięć zorganizował w Maluszynie 
już w 1858 roku. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w Królestwie Pol
skim, połączona z konkursem koni roboczych i wierzchowych oraz wyścigami124.

Z różnych względów udział włościan w tym przedsięwzięciu był raczej więcej niż 
skromny — m.in. rozeszła się po wsiach okolicznych plotka, że panowie chcąpop iać -~a- 
sohnośćgospodarstw chłopskich w celu nałoitnia dodatkowychpodatkónP5, stąd też udział w wy
stawie cieszył się niewielkim zainteresowaniem chłopów, w wyścigach zaś koni fornal
skich i konkursie oraczy wzięły udział jedynie reprezentacje dworów maluszyńskiego 
i chełmieńskiego.

Dwadzieścia lat później idea wyścigów konnych odżyła w pobliskim Plawnie, z ini
cjatywy Mariana Gruszeckiego, właściciela owych dóbr i inicjatora budowy toru wy
ścigowego. W szeregach spółki zajmującej się organizacją wyścigów pławieńskich, po
dobnie jak i Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie, znalazł się Aleksander 
Ostrowski oraz kilku jego sąsiadów, m.in. Potoccy z Chrząstowa, Siemieńscy z Żytna 
czy Skórzewscy z Chełma.

!4

'4

AJ. Zakrzewski, Wyścigipłameńskie, „Zeszyty Radomszczańskie” 2008, t. 2, s. 150. 
Ibidem.
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л̂а. ̂ Л̂>С̂К 0ц_Лл8̂ с>_ /̂VlU.,aoĄ
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9 6 . Uczestnicy wyścigów pławieńskich
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Organizacja wyścigów wymagała zgody 
administracji rosyjskiej, co w okresie postycz- 
niowych represji nie było sprawą łatwą — 
imprez tego rodzaju nie organizowano 
w Królestwie, począwszy od chwili wybu
chu powstania aż do 1879 roku. Oznacza 
to, że wyścigi w Pławnie były pierwszy
mi po długim czasie przerwy wymuszonej 
przez administracyjne zakazy126. Przygoto
wany tor należał ponadto do nielicznych 
tego typu obiektów na ziemiach polskich.
Poza Pławnem wyścigi organizowano je
dynie w dużych ośrodkach — Poznaniu,
Warszawie, Lwowie i Wilnie. Prezesem To
warzystwa Wyścigów Konnych w Pławnie 
obrano Augusta Ostrowskiego.

Hipodrom otoczony był drewnianą pa
lisadą na torze ustawiano liczne przeszko
dy, dla publiczności zaś przygotowano odpo
wiednie zadaszone trybuny, skąd można było 
obserwować przebieg wyścigów. W pobliżu toru ustawiono też lalka wiat, które służyły zaba
wom tanecznym, występom artystycznym i pokazom, a także osłaniały stoły restauracyjne. 
Staraniem Ostrowskich czas spędzany w Pławnie umilała włościańska orkiestra z Maluszy- 
na. Kwatery noclegowe wynajmowano po okolicznych dworach, także w Pławnie i Gidlach.

Wyścigi organizowano przez 12 lat, począwszy od 1879 roku. Główna impreza 
odbywała się pod koniec sierpnia, w ciągu dwóch kolejnych dni, podczas których prze
prowadzano kilkadziesiąt gonitw. Wyścigom towarzyszyły wystawy zwierząt i konkursy 
dla koni z włościańskich hodowli, turnieje zręcznościowe i woltyżerki. Sprawozdawcy 
prasowi przyjeżdżający do Pławna odnotowali też wystawę pługów rolniczych z fabryki 
Sucheniego w Gidlach (w 1890 roku)127.

Wyścigi w Pławnie były okazją do swobodnej zabawy, a także ważnym wydarze
niem towarzyskim i społecznym, gromadzącym ziemian z pobliskich powiatów.

Udział włościan w imprezie służył też zbliżeniu pomiędzy dworem a wsią. Komen
tatorzy prasowi zwracali ponadto uwagę na podniesienie poziomu hodowli koni w re
gionie, nie tylko wierzchowych, ale też roboczych i chłopskich128. Pod tym względem 
wyścigi pławieńskie należy uznać za imprezę bardzo pożyteczną. Niestety, poniecha
nie pomysłu przeniesienia toru do pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego oraz rosnące 
koszty organizacji wyścigów, w połączeniu z problemami aprowizacyjnymi i noclegowy
mi, a także nie najlepszą koniunkturą ekonomiczną— przyczyniły się do upadku przed
sięwzięcia. Ostatnie zawody odbyły się w  1891 roku i do idei tej już więcej nie wracano.

97. August Ostrowski

126

!7

!8

Ibidem, s. 153.
„Tydzień” 1890 (R. 18), nr 36; przytaczam za: A.J. Zakrzewski, Wyścigi..., s. 158.
A.J. Zakrzewski, Wyścigi..., s. 158.
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98. Wyścigi pławieńskie. Zabawy (od lewej) hrabiego Augusta Potockiego, 
hrabiego Romana Morsztyna i hrabiego Władysława Potockiego

99. Wyścigi pławieńskie
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100-101. Wyścigi pławieńskie
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Przetrwały jednak struktury organizacyjne stowarzyszenia, które pod nazwą Pła- 
wieńskiego Towarzystwa Chowu Koni i Wyścigów, przemianowanego z czasem na 
Piotrkowskie Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni, kontynuowało statutową dzia
łalność aż do lat trzydziestych XX wieku129.

Konie w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim jednak siła robocza i podsta
wowy środek transportu. Stąd też hodowla koni roboczych dostosowana do potrzeb 
warunkowanych przez prace połowę i transportowe była istotną częścią funkcjonowa
nia majątku. Ostrowscy wprawdzie nie intensyfikowali chowu koni gospodarczych (ze 
względu na niską opłacalność tej formy działalności), niewątpliwie jednak zwierzęta 
utrzymywane w stajniach prezentowały się okazale i nie przynosiły ujmy gospodarzom. 
W tej grupie były też zapewne egzemplarze koni reprezentacyjnych, rasowych, które 
służyły do jazdy wierzchem, oraz konie zaprzęgane do dworskich bryczek i powozów, 
różniące się prezencją od masywnych koni wykorzystywanych w polu czy transporcie.

Jako odzwierciedlenie zamiłowania gospodarzy Maluszyna do hodowli koni moż
na postrzegać udział Augusta Ostrowskiego w Pławieńskim Towarzystwie Chowu Koni 
i Wyścigów oraz spółce utrzymującej konie wyścigowe w obrębie stadniny w Janowie. 
Ślad owych pasji możemy napotkać wśród papierów Augusta, między innymi poniższy 
dokument130:

Tabela 21. Rachunek spółki w Janowie (Siedleckim) z 1890 i 1891 roku 

Borowno dn. 30. VI. 91.
Rachunek ogólny Spółki od 1/6 90 r. po 13/1 91 r.

Przychód Rozchód
1890 Podróż do Kiełbasowa — Rs 19 —

Maj 31 Transport 5 kobył do łanowa 89
Furmanowi na różne rozchody 15
Transport 2 źrebiąt do Janowa 33
Słoma, siano, owies etc. w Warszawie 20 20
Strawne ludziom (5r + 4r) 9
6 depesz do Moskwy etc. 11 55
Za 3 ogierki 2 letnie 1650 —

P. Ostrowski na koszta gotówką 70
Czerwiec 30 Strawne owies etc. 3

Kiełbów strawne Józef 6
Depesza do Moskwy 1 95
Strawne etc. 3 19

Owies, siano i słoma 24 79
Józefowi gotówkę 5
Chłopiec donajęty 8
Józefowi (...) gotówkę 100

19

10

Ibidem, s. 174.
APL, APiOM, Akta majątkowe Augusta Ostrowskiego, sygn. 1/193.
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Przychód Rozchód
1890 Podróż do Kiełbasowa — Rs 19 —

Lipiec 20 Leczenie ogierków Koepe 5 55
W Janowie mastalerzowi na dozór — 3 65
Podróż do Janowa A.M. w interesie koni ó 30

Wrzesień 9 Pan Ostrowski gotówką 500
Styczeń 13 Za stajne od 5 kobył w Janowie 125

Strawne 5 124 80
Utrzymanie 5 620 50
2 roczniaków — 174 91
3 źrebaków 127 30
Sprzedanie 2 roczniaków 1500
3 źrebaków 1000

Razem 4720 — 1536 64

W sumie Rs 4720 mieści się wycofanego kapitału spółki Rs 4150 
Ogólny bilans Spółki od dn. 1/13 Stycznia 1891 r.

Przychód Rozchód
Ogólny wkład uczestników — — 3300 —

Rozchody po dn. 1/14 Stycznia b.r. — — 1536 64
Wycofanie kapitału ze sprzedaży 4150 — — —

Pozostaje wkładu w spółce wszystkich 3 uczestników 686 64 — —

R azem 4836 64 4836 64

Czyli że każdemu z uczestników, po uregulowaniu powyżej wy-
mienionych rachunków osobistych, posiada kapitału w spółce 
po dn. 13/1 91 po Rs

288 88 — —

Rachunek osobisty JWgoA. Michalskiego

Winien Ma
Za 1/3 ze sprzedaży 8 koni (po 4150) 1383 37
1/3 ogólnych kosztów po dn. 13/1 91r. 512 22
Wniesioną gotówkę p. Ostrowskiego 70
Wypłacenie gotówka 500
Wyłożone koszta osobiste 364 13
Wpływ ze sprzedaży 3 koni 1650

Razem 2232 22 2247 47
2232 22

Ma gotówkę u spółki — — 15 25
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Rachunek osobisty JWS° Hrabiego Niroda
Winien Ma

Za 1/3 ze sprzedaży 8 koni (po 4150) 1383 33
1/3 ogólnych kosztów po dn 13/1 91r. 512 22
Poniesione koszta osobiste 1172 51
Wpływ ze sprzedaży 5 koni 2500

Razem 3012 21 2555 84
2555 84

Winien dopłacić spółce 456 37 — —

Rachunek osobisty JWS° Augusta Ostrowskiego

Winien Ma
Za 1/3 ze sprzedaży 8 koni (po 4150) 1383 33
1/3 ogólnych kosztów po dn 13/1 91r. 512 22
Wniesienie (...) wydatków 70
Otrzymaną gotówkę (...) sprzedaży 500

Razem 1021 21 1453 33
2555 84 1021 21

Razem — — 441 12
(pieczęć Juliana Jamuńskiego Buchaltera)

Źródło: APL, АРЮМ, Akta majątkowe Augusta Ostrowskiego, sygn. 1/193.

August Ostrowski byl więc jednym z udziałowców spółki hodowli koni w Janowie 
(Siedleckim), wraz niejakim hrabią Nirodem131 i panem A. Michalskim. Oto fragment 
korespondencji:

12/24 Lutego 1893 r.
Janów

Szanow ny Panie

Spieszę zawiadomić Szanownego Pana, że sprzedane zostały 3 konie Spółki, a mianowicie: 
dwa roczniaki Bachus i Neron jak również 2 lat kobyłka Jolanta za rs 4100, z których po po
trąceniu trenerowi P. Korsaka Metkolfowi rs 100, pozostało rs 4000, czyli na każdego uczest
nika spółki przypada rs 1333 kop 34.
A ponieważ podług osobistego Szacownego Pana rachunku po d. 1/13 Stycznia 93 r. należy 
się Spółce rs 538 kop 82.

Przy niniejszym przesyłam 
Koszta przesyłki
I zapisano na przychód aconto utrzymanie koni w 1893r. 
Razem więc wyżej

rs 300 
rs 1 kop. 71 
rs 492 kop. 81 
rs 1333 kop. 34

Przy tej sposobności łączę wyrazy szacunku i poważania, z jakimi pozostaję

Hr Nirode

u APL, APiOM, Akta majątkowe Augusta Ostrowskiego, sygn. 1/193.
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 



Polowania i inne rozrywki 207

W następnym liście czytamy:

7/19 Lutego 1894 
Janów Siedlecki

Szanow ny Panie

Stosownie do załączającego się rachunku Spółki po d. 1/13 Stycznia 1894 r. należy się Sza
nownemu Panu rs 474, kop. 28, z których:

Przy niniejszym przesyłam rs 300
Koszta przesyłki rs 1, kop. 71
I zapisano na przychód na konto utrzymanie koni w 1894 r. rs 172, kop. 57 
Razem więc wyżej rs 474, kop. 28

Brak jest niestety podpisu i nie wiemy, kto był autorem listu132. Spółka, jak wynika 
z dokumentów, przynosiła pewne dochody Augustowi Ostrowskiemu. W dokumentach 
rodzinnych właścicieli Maluszyna niewiele jest wzmianek na temat tego przedsięwzię
cia. Zachowały się natomiast prezentowe tutaj fotografie. Możliwe, iż niektóre z koni 
pochodziły właśnie ze stadniny w Janowie, ale także i z Krzeszowic.

102. Klacz Arna amerykanka z Krzeszowic

Wśród zabudowań folwarcznych, usytuowanych w pobliżu pałacu w Maluszynie, 
była też wozownia, w której przechowywano pojazdy do podróży i wycieczek. „Spis po
jazdów i uprzęży cugowej”133 sporządzony na koniec 1923 roku zawiera aż piętnaście po
wozów i dodatkowo parę sań wołyńskich do podróży w warunkach zimowych. Oprócz 
sań były to: jedna kareta na pasach, jedna kareta na cztery osoby, jedno lando (landaulet),

132 Ibidem.
133 APL, АРЮМ, Rejestry sreber, szkła, bielizny stołowej, garderoby, pościeli, dywanów, mebli i wo
zowni w Maluszynie, sygn. 1/18.
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jeden brek, jedna bryczka dwuosobowa, jedna czteroosobowa, jeden tzw. amerykan oraz 
jeszcze jedna kareta, jak określono — £ Halina. Do sprzedania natomiast przygotowa
ne były cztery powozy, jedna mała kareta dwuosobowa {karetka}, jedna kareta większa 
(również dwuosobowa) oraz jeden powóz o konstrukcji typu landaulet. Widzimy za
tem dużą różnorodność konnych pojazdów pełniących różne funkcje: obok zamknię
tych i resorowanych karet, służących do dłuższych podróży, ustawione też były lekkie 
otwarte bryczki — z jednym lub dwoma rzędami tapicerowanych wygodnych siedzeń, 
brek z ławkami ustawionymi bokiem do kierunku jazdy — chętnie wykorzystywany np. 
do wożenia myśliwych podczas polowań, amerykan, czyli lekki resorowany czterokoło
wy powóz z wysokim siedziskiem dla powożącego i obniżonymi siedzeniami pasaże
rów, a także lando — uniwersalny czterokołowy powóz z opuszczaną budą i siedzeniami 
ustawionymi naprzeciw siebie. Oprócz powozów w spisie wymienione są także komple
ty uprzęży i siodła do jazdy wierzchem: 6 szt. chomąt у brązami, ó szt. chomąt zdobio
nych białymi brązami, 4 szt. chomąt czarnych, 12 szt. uździenic, 2 siodła i sześć derek134.

Z innych dokumentów dowiadujemy się o całym szeregu narzędzi i przyborów bę
dących w wyposażeniu stajni i wozowni, związanym z zaprzęganiem i oporządzaniem 
koni, a także czyszczeniem i konserwacją powozów; były to chomąta, komplety uździenic 
z cuglami, popręgi z poduszkami, skórzane plandeki, zestawy różnych szczotek do mycia 
zwierząt i powozów, gąbki, zgrzebła i grzebienie, szczotki — osobne do grzyw i osobne 
do podków, dębowe kubły, różne garnce, derki i baty — skórzane bądź trzcinowe, pal
ta i futra do jazdy podczas dni chłodnych i deszczowych, różne miotełki czy szufle135. 
Część owego zestawu akcesoriów była zabierana w drogę podczas dłuższych podróży, 
część natomiast stanowiła wyposażenie stajni bądź wozowni, gotowa do użycia w razie 
potrzeby. Wykaz tych przedmiotów nie tylko wydatnie świadczy o staranności w oporzą
dzaniu koni i obsłudze powozów, ale też daje wyobrażenie o pracochłonności, a pośred
nio i kosztach — wynikających z utrzymania zwierząt i pojazdów.

Mimo wszystko jednak, przejażdżka błyszczącym powozem z zaprzężonymi do
rodnymi i wypielęgnowanymi końmi z pewnością była źródłem dumy i przyjemności, 
zwłaszcza w pogodny letni dzień, a i dłuższa podróż upływała szybciej i była mniej mę
cząca w wygodnej karecie lub tzw. lando, ciągnionym przez zadbane zwierzęta. Schyłek 
XIX stulecia przyniósł wprawdzie znaczący rozwój trakcji kolejowej, stąd też podróż 
bryczką coraz częściej trwała jedynie do najbliższej stacji bądź też szykowny powóz wy
syłano po gości przyjeżdżających pociągiem, do czasu jednakże upowszechnienia się au
tomobilów wóz konny był podstawowym środkiem komunikacji i transportu.

Szczególne zamiłowanie do jazdy konnej było widoczne u prawnuka Aleksandra 
i Heleny Ostrowskich, Stanisława Potockiego. Poślubił on Joannę Potocką herbu Pilawa 
(Srebrna). Razem z żoną dzielił swoją pasję. Hrabina Joanna słynęła z doskonałej jazdy 
konnej i zamiłowania do polowań, co potwierdzają fotografie z archiwum rodzinnego.

134

135
Ibidem.
Ibidem.
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103. Spis wyposażenia stajni i wozowni 
w  Malus zynie

104. Woźnica maluszyński

105. Stanisławjan Zygmunt hrabia Potocki. Fotografia została wykonana 
przy bramie wjazdowej do Maluszyna, tzw stróżówce
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106. Joanna hrabina Potocka. Wyjazd 
na polowanie z generałem Wacławem Przeździeckim 
i Adamem księciem Sapiehą. Św. Hubert 1934 roku

107. Joanna hrabina Potocka. Polowanie z psami. Oświęcim 1934 r.
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Zakończenie

Przemiana drewnianego początkowo dworu w Maluszynie w okazałą pałacową rezy
dencję nie była dziełem przypadku czy szczęśliwego zrządzenia Fortuny, lecz rezulta
tem zapobiegliwości i pracowitości jego gospodarzy. Ekonomiczny i życiowy sukces 
Ostrowscy zawdzięczali pracy kilku pokoleń, racjonalnej polityce własnościowej, chro
niącej majątek przed rozdrobnieniem i dążącej do koncentracji ziemi, a także właści
wemu zarządowi gospodarstwem. Rozwój majątku był efektem odpowiednich decyzji 
gospodarczych, starań i zarządczego nadzoru, aczkolwiek należy również dostrzec war
tość profitów pozyskiwanych z działalności publicznej i służby na rzecz króla czy też 
wpływowych magnatów — zwłaszcza w początkowym okresie tworzenia rodowej ma
jętności. Wszystkie te działania sprawiły, że Ostrowscy — wywodzący się z szeregów 
średnio zamożnej szlachty, osiadłej przed laty na ziemi sieradzkiej — po przeniesieniu 
rodowej siedziby do Maluszyna i modernizacji majątku sięgnęli poziomu elit finanso
wych i politycznych, sytuując się w rzędzie przodujących rodów Królestwa Polskiego.

Odzwierciedleniem zmiany społecznego statusu i możliwości ekonomicznych wła
ścicieli Maluszyna stała się budowa okazałej rezydencji, będącej nie tylko ziemiańską 
siedzibą, ale także administracyjnym centrum prężnego gospodarczo majątku. Życie 
w pałacu kształtowały prozaiczne sprawy domowo-rodzinne, cykle przyrody, troska 
o rozwój i wychowanie dzieci wzrastających w atmosferze ziemiańskiego, patriotyczne
go dworu. Ową atmosferę, naznaczoną tradycją i szacunkiem wobec pamiątek przeszło
ści, przenikał jednak etos pracy, duch przedsiębiorczości i starań o rozwój ekonomiczny 
majątku. Obowiązki gospodarskie łączyły się także z działalnością publiczną — spo
łeczną i państwową, rzutując na organizację życia rodzinnego.

Aleksander Ostrowski, któremu Maluszyn zawdzięczał największy rozwój, był 
człowiekiem starannie przygotowanym do zarządczych obowiązków. Wszechstron
nie wykształcony, z gruntowną wiedzą specjalistyczną zdobytą podczas zagranicznych 
studiów i podbudowaną rolniczymi umiejętnościami oraz doświadczeniem, nabytym
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jeszcze u boku gospodarującego ojca, Wojciecha, wykorzystywał wiedzę teoretyczną 
w praktyce gospodarczej, osiągając znaczące sukcesy. Równocześnie praktyka ta pozwa
lała mu na twórczy stosunek do teorii gospodarstwa wiejskiego, czego efektem był sze
reg prac publicystycznych i teoretyczno-naukowych prezentowanych na łamach „Rocz
ników Gospodarstwa Krajowego” — oficjalnego organu wpływowego Towarzystwa 
Rolniczego, liczne głosy w dyskusjach na forum stowarzyszenia oraz inne publikacje. 
Z kolei wiedza prawnicza owocowała w toku działalności publicznej, pozwalając hra
biemu na swobodne poruszanie się wśród meandrów urzędowych aktów i procedur.

Gospodarstwo Ostrowskich w Maluszynie niewątpliwie odzwierciedlało tendencje 
występujące w gospodarce europejskiej, w tym także na ziemiach polskich w XIX wie
ku, związane z rozwojem stosunków kapitalistycznych. Należy w  tym miejscu jednak 
podkreślić pionierski charakter wielu przedsięwzięć i inwestycji czynionych w majątku 
przez Aleksandra Ostrowskiego. Również spojrzenie na życie codzienne mieszkańców 
maluszyńskiego pałacu pozwala dostrzec zmiany w sferze mentalności i kultury, zarów
no tej materialnej, jak i niematerialnej, świadomościowej, realizującej się jednak w prak
tyce życia, w sferach obyczajowości, aspiracji, poczynań społecznych, politycznych czy 
gospodarczych. Owe zmiany stają się szczególnie wyraziste, jeśli weźmiemy pod uwagę 
szerszy kontekst kulturowo-społeczny. Nie należy bowiem zapominać, że w tradycyj
nym systemie wartości, reprezentowanym przez szlachtę, brak było miejsca dla „dobrej 
roboty”, nie występował też etos „fachowego urzędnika”, „przeszkolonego oficera”, 
„ofiarnego pedagoga”1. Na tym de postawa charakteryzująca maluszyńskich gospoda
rzy, zwłaszcza hrabiego Aleksandra, wyróżnia się poszanowaniem wartości związanych 
z solidną pracą, gospodarnością, odpowiedzialnością i aktywizmem.

Aleksander Ostrowski nie wahał się śmiało inwestować w nowoczesne maszyny 
i narzędzia rolnicze oraz systemy melioracji, dzięki czemu wzrastała efektywność go
spodarstwa, a także jakość wytwarzanych produktów. Wprowadzał nowe rodzaje upraw, 
eksperymentował, stosując różne modele płodozmianu, rozwijał hodowlę i przetwór
stwo rolno-spożywcze, inwestował ponadto w  zakłady przemysłowe i warsztaty, co 
pozwalało nie tylko powiększać funkcjonalność folwarków należących do rodziny, ale 
też redukować wahania koniunktury na produkty rolne. Zarząd nad rodzinnym ma
jątkiem dziedzic Maluszyna sprawował osobiście, mając do pomocy licznych oficjali
stów, bezpośrednio nadzorujących pracę zatrudnionych ludzi, prowadzących kancela
rię i księgowość. Nad wszystkim czuwał jednak jako właściciel, włączając stopniowo do 
spraw administracyjno—zarządczych dorastających synów i wyznaczając im konkretne 
zadania. Model zarządzania majątkiem, oparty na racjonalnych wyliczeniach buchalte- 
ryjnych, również świadczy! o nowoczesności gospodarstwa, realizował bowiem wzorce 
obowiązujące w branżach przemysłowo-handlowych, przedsiębiorstwach tworzących 
realia gospodarcze w XIX wieku. Rolą kobiet było dbanie o dom, edukację i wychowa
nie dzieci, nadzorowanie służby i prowadzenie przydomowego gospodarstwa, w skład 
którego zaliczano także ogród owocowo-warzywny, szklarnie kwiatowe i uprawę wino
rośli w celach przetwórczych.

J. Tazbir, Kultura szlachecka n> Kolsce. Rozkwit — upadek — relikty, Warszawa 1983, s. 185.
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Cechą charakterystycznąmaluszyńskiej domeny byl także sposób kształtowania re
lacji społecznych. Ostrowscy otaczali opieką socjalną poddanych im chłopów i pracow
ników, inicjując szereg działań o charakterze socjalnym i społecznościowym. Udzielali 
wsparcia ekonomiczno-finansowego, rozwijali szkolnictwo i opiekę medyczną. Dzięki 
temu atmosfera społeczna — pomimo różnych incydentów czy sporów — wolna była 
od zasadniczych konfliktów, sprzyjając ekonomicznemu rozwojowi gospodarstwa i cy
wilizacyjnym postępom gminy.

Skoro już mowa o społecznych podstawach, to warto też pamiętać — nie umniej
szając zasług i roli Ostrowskich — o zwykłych mieszkańcach Maluszyna i okolic, chłop
skich rodzinach, których nazwiska bądź tylko imiona lub przydomki zazwyczaj pojawiają 
się jedynie w księgach parafialnych lub przy okazji buchalteryjnych zapisów w księgach 
gospodarczych. Dzięki bowiem ich pracy „słowo stawało się ciałem” — ekonomicz
ny sukces gospodarstwa był wynikiem codziennego trudu mieszkańców maluszyńskiej 
gminy.

Swój stosunek do zagadnień społecznych, poczucie odpowiedzialności za losy spo
łeczności lokalnej, ale też pomyślność ojczyzny, także stosunek do wartości, takich jak: 
odpowiednie wykształcenie, oszczędność, pracowitość i poszanowanie „dobrej robo
ty”, Aleksander Ostrowski — przy znaczącym udziale swej małżonki, Heleny Ostrow
skiej — przekazał swym dzieciom. Józef Ostrowski godnie kontynuował dzieło ojca, 
należąc do wyróżniających się ziemian i polityków obozu konserwatywnego na prze
łomie wieków oraz u progu odzyskania niepodległości; Jan Leon i August realizowa
li talenty ekonomiczne, skutecznie rozwijając działalność przemysłową Ostrowskich, 
zwłaszcza w dziedzinie cukrownictwa; Ludwika zaś wypełniała działalnością praktycz
ną najszlachetniejsze hasła polskiego pozytywizmu, wcielając w czyn idee pracy orga
nicznej i pracy u podstaw — przez szerzenie oświaty oraz kształtowanie postaw eman
cypacyjnych i filantropijnych, a także twórczo rozwijając polskie ogrodnictwo poprzez 
eksperymenty sadownicze.

Brak potomstwa w kolejnym pokoleniu sprawił, iż spadkobiercami maluszyńskiego 
majątku stali się Potoccy — w wyniku małżeństwa Marii Ostrowskiej ze Stanisławem 
Janem Potockim herbu Pilawa Złota. Niestety, wydarzenia II wojny światowej i powo
jenne porządki sprowadziły na maluszyński majątek dziejową katastrofę. Sprawnie funk
cjonujące wielobranżowe gospodarstwo przestało istnieć, podobnie jak zniknęli jego 
właściciele. Pozostały jedynie dokumenty — często niekompletne lub zachowane w nie 
najlepszym stanie, a także zacierające się z czasem wspomnienia i nieliczne pamiątki sta
nowiące jedynie ślad przeszłości. Ślad jednak znaczący, pozwala on bowiem spojrzeć 
na współczesność z perspektywy czasów minionych, co jest doświadczeniem bezcen
nym. Pozostali też maluszyńscy gospodarze — miejscowi chłopi, prawdziwi i odwiecz
ni dziedzice dawnych tradycji, swym codziennym trudem kształtujący obraz nowej rze
czywistości i zmagający się z wyzwaniami nowych czasów, a mimo to serdeczni, otwarci 
i gościnni wobec przybyszów. Nie zmieniło się także piękno tamtejszej przyrody, pełnej 
uroku i dostojeństwa wpisanego w wiejski krajobraz łąk, pól i cienistych lasów, będą
cych schronieniem dla licznej zwierzyny i zanurzających swe odbicie w toni spokojnej — 
choć tajemniczej — Pilicy, leniwie snującej swe wieloznaczne opowieści.
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Akta sporu Wojciecha Ostrowskiego z Mendlem Benkiem o sprzedaż lasu w dobrach 
Bąkowa Góra, sygn. 1/40.

Akta tyczące się spraw włościańskich w dobrach Bąkowa Góra, sygn. 1/41.
Akta tyczące się sporów granicznych dóbr Faliszów, sygn. 1/45.
Akta procesowe Wojciecha Ostrowskiego przeciwko sukcesorom Józefa Siemieńskiego 

o tytuł własności dóbr Krzętów, sygn. 1/61.
Akta dotyczące zatargów granicznych w dobrach Pukarzów, sygn. 1/65.
Akta majątkowe i gospodarcze dóbr Pukarzów, sygn. 1/67.
Akta tyczące się dóbr Radoszewnica, sygn. 1/70.
Akta majątkowe i gospodarcze dóbr klucza Radoszewnica, sygn. 1/73.
Akta dóbr klucza Rudka, sygn. I/86.
Akta procesu granicznego między Janem Siemieńskim z Michałem Ostrowskim o do

bra Krzętów i Rogi, sygn. I/104.
Akta majątkowe Ostrowskich tyczące się dóbr Kruszyna, sygn. 1/110.
Akta majątkowe tyczące się dóbr Pratkowice, sygn. 1/112.
Akta procesowe Michała Ostrowskiego z Janem Kantym Karwosieckim, dziedzicem 

dóbr Rączki, o przeprawę na Pilicy, prawo utrzymania mostu i o łąki pratkowic- 
kie, sygn. 1/117.

Akta Zabłockich dotyczące sprzedaży dóbr Rogi Michałowi Ostrowskiemu, sygn. 1/120.
Akta majątkowe i gospodarcze dóbr Silniczka, sygn. I/128.
Akta tyczące się dzierżawy dóbr Silniczka, sygn. I/130.
Akta procesowe Wojciecha Ostrowskiego przeciw Prokuratorii Generalnej o zalegle 

procenty z dóbr Silniczka i Krzętów dla Dominikanek w Piotrkowie, sygn. I/132.
Akta majątkowe i gospodarcze tyczące się dóbr Ostrowskich: Maluszyn, Radoszewnica, 

Rudka, Pukarzów i inne, sygn. 1/157.
Akta Michała Ostrowskiego tyczące się królewszczyzn, sygn. 1/167.
Akta nabycia dóbr Budzewo i Bożek przez Aleksandra Ostrowskiego od Aleksandra 

Kuleszy, sygn. I/174.
Akta tyczące się działów majątkowych po Kazimierzu Ostrowskim, sygn. 1/176.
Akta majątkowe Łukasza Ostrowskiego, sygn. 1/180.
Akta Michała Ostrowskiego tyczące się jego rozrachunków majątkowych, sygn. 1/181.
Akta Michała Ostrowskiego dotyczące obciążeń majątkowych w okresie zaboru pru

skiego, sygn. 1/183.
Akta Wojciecha Ostrowskiego dotyczące rozliczeń majątkowych i wydatków ogólnych, 

sygn. 1/185.
Rachunki osobiste Wojciecha Ostrowskiego związane z potrzebami domu, sygn. I/186.
Rachunki osobiste Aleksandra Ostrowskiego i rozliczenia majątkowe, sygn. 1/190.
Rejestry przychodu i rozchodu pieniędzy sporządzone przez Helenę Aleksandrową 

Ostrowską, sygn. 1/206.
Akta próśb i wsparć udzielanych przez Ostrowskich, sygn. 1/212.
Akta tyczące się wydawania świadectw i wymówień miejsca pracy, sygn. 1/213.
Akta majątkowe i gospodarcze, tyczące się dóbr Sucha Wola, sygn. 1/218.
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Akta majątkowe Kazimierza Ostrowskiego dotyczące sprzedaży, zastawów i rozliczeń 
z dóbr Sucha Wola, sygn. 1/220.

Akta tyczące się sporu o spłatę sum z dóbr Sucha Wola między Tadeuszem i Heleną 
z Ostrowskich Bielińskimi a Michałem Ostrowskim, sygn. I/ 221.

Akta majątkowe tyczce się dóbr Zakrzówek, sygn. 1/222.
Akta majątkowe Więckowskich dotyczące dóbr Zakrzówek, sygn. 1/223.
Akta majątkowe Marianny z Dłuskich Wojciechowej Ostrowskiej dotyczące dóbr Za

krzówek, sygn. 1/224.
Akta majątkowe Boyszowskich tyczące się dóbr Zakrzówek, sygn. 1/225.
Akta majątkowe Agnieszki z Wolskich i Michała Łąckich tyczące się dóbr Zakrzówek, 

sygn. 1/226.
Akta rozliczeń majątkowych Moszyńskiego z Maszkowskimi dotyczące dóbr Zakrzó

wek, sygn. 1/227.
Akta majątkowe Kazimierza Ostrowskiego, syna Wojciecha, dotyczące dóbr Rząśnia 

i Sucha Wola sygn. 1/228.
Akta majątkowe Aleksego Ostrowskiego, syna Kazimierza, dotyczące dóbr Sucha Wola, 

Rząśnia i Zakrzówek, sygn. 1/229.
Akta majątkowe Antoniego Ostrowskiego, syna Kazimierza, dotyczące dóbr Sucha 

Wola, Rekle i Rząśnia, sygn. 1/230.
Akta majątkowe Petroneli z Moszyńskiej Ostrowskiej tyczące się dóbr Rudka, Rząśnia, 

Sulmierzyce i Zakrzówek, sygn. 1/231.
Papiery publiczne Kazimierza Ostrowskiego, syna Wojciecha, podstolego i chorążego 

sieradzkiego, sygn. II/1.
Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego udziału w  pracach Rady Stanu Króle

stwa Polskiego, sygn. II/8.
Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego działalności w  Komisji Rządowej Spraw 

Wewnętrznych, sygn. II/9.
Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy na stanowisku Gubernatora Cy

wilnego Radomskiego, sygn. II/10.
Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 

sygn. 11/14.
Akta Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego pracy w Towarzystwie Rolniczym, jako 

wiceprezesa, sygn. 11/19.
Opracowania i notatki Aleksandra Ostrowskiego z zakresu rolnictwa, fizyki, astronomii 

i innych dziedzin, sygn. 11/20.
Akta Augusta Ostrowskiego dotyczące jego działalności publicznej, sygn. 11/26.
Papiery Ostrowskich tyczące się popularnej historii powszechnej dla ludu, sygn. 11/44.
Akta tyczące się przywileju Ostrowskich obsadzania kolegiaty Laskiej, sygn. 11/54.
Akta osobiste Michała Ostrowskiego, syna Kazimierza, sygn. 11/65.
Papiery Aleksandra Ostrowskiego dotyczące jego nauki, sygn. 11/70.
Notatki Aleksandra Ostrowskiego z okresu studiów z zakresu prawa i historii, sygn. 11/71.
Papiery osobiste Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/72.
Papiery Aleksandra Ostrowskiego zebrane przez Józefa i Ludwikę Ostrowskich do na

pisania wspomnienia pośmiertnego, sygn. 11/73.
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Notatki osobiste natury gospodarczej Aleksandra Ostrowskiego, poczynione na podsta
wie spostrzeżeń w dobrach Maluszyn, sygn. 11/74.

Tłumaczenie dzieła de Beaumon z Irlandii, dokonane przez Helenę Aleksandrową 
Ostrowską i jej syna Augusta, sygn. 11/78.

Andrzej Morsztyn, poeta polski XVII w. i jego imiennicy, sygn. 11/79.
Utwory wierszem i proząjana Ostrowskiego, sygn. 11/81.
Utwory dramatyczne Józefa Ostrowskiego, sygn. 11/84.
Utwory poetyckie Józefa Ostrowskiego, sygn. 11/85.
Papiery osobiste Augusta Ostrowskiego, syna Aleksandra Ostrowskiego, sygn. 11/86.
Papiery osobiste Ludwiki Ostrowskiej, córki Aleksandra 18511—1926, sygn. 11/87.
Listy Stanisława Grabowskiego do Ludwiki Ostrowskiej i prace literackie jej dedykowa

ne, sygn. 11/88.
Papiery osobiste Ostrowskich, sygn. 11/89.
Materiały do historii zbiorów Potockich w Maluszynie i informacje genealogiczne, sygn.

11/ 110.
Wiersze związane z dobrami Maluszyn, sygn. 11/114.
Kazania nadwornego kaznodziei, sygn. IV/7.
Rękopisy dotyczące zagadnień religijnych, sygn. IV/8.
Przepisy kucharskie i gospodarcze, sygn. IV/9.
Przepisy lekarskie, dotyczące ludzi i zwierząt domowych, sygn. IV/10
Notatki brulionowe i kalendarze, sygn. IV/12.
Rękopisy biblioteczne, sygn. IV/15.
Katalog biblioteki maluszyńskiej, sygn. IV/18.
Rejestr książek wypożyczanych z biblioteki maluszyńskiej, sygn. IV/19.
Zbiór fotografii i albumów Ostrowskich, Potockich, Morsztynów i rodzin spokrewnio

nych, sygn. IV/109-112.

Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie (AZKW)

A rch iw um  O stro w sk ich :
Akta Grodzkie Piotrkowskie, sygn. R VII/1.
Wypis z Heraldyki, czyli opisania Familii i krwi związku Szlachty Polskiej i W X. Litt 

z ich Herbami Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka JKM w Warsza
wie 1798 r. wydany, sygn. R VII/24.

Zapiski genealogiczne związane z rodziną Ostrowskich, kalendarium sprzedaży dóbr 
Przedborów i Rekle oraz transakcji finansowych i majątkowych z lat 1681—1726, 
sygn. RVII /30.

Spis różnych dokumentów oraz notki czynności majątkowych Ostrowskich Korabitów, 
sygn. R VII/34.

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (AACz)
Akta Konsystorza Generalnego kaliskiego w przedmiocie kościoła i probostwa w Ma

luszynie, sygn. 1/15.
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Źródła drukowane
Bobrowski T., Vamitfniki, t. 1, Lwów 1900.
Cwierczakiewiczowa L., 365 obiadów, Warszawa 2009.
Cwierczakiewiczowa L., Podarunek ślubny. Kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet, 

Warszawa 1885.
D pieje Malus syna i jego dziedziców z opowiadania i pamięci zebrane prge-ghrabinę Helenę j~ Mor

stinów] Ostrowską, z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył A.J. Zakrzew
ski, Warszawa 2009.

Feliński Z. S., Pamiętniki, cz. 2, Kraków 1987.
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szawa 1862.
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Staliński F., Mowa żałobna, wygłoszona 7 grudnia 1892 roku w kościele parafialnym wMaluspynie, 
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Wójcicki K.W, Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800—1830), Warszawa 

1877.
Wybór pism  Hudwika Górskiego: wydawnictwo jubileuszowe, Warszawa 1908.

Publikacje Aleksandra Ostrowskiego

Cpy korpystniejjest używać wołów lub koni do uprany?, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 
1860, t. 39 [głos w dyskusji].

Doniesienie o nowym gatunku buraków cukrowych, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 
1844, t. 4.

Niekorzyści zPr°jektowanego ząkagitpalenia wódki z kartofli, „Roczniki Gospodarstwa Kra
jowego” 1843, t. 3.

O głównych warunkach dobrego gospodarowania, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1848, 
t. 13.

O głównych warunkach dobrego gospodarstwa. O ropnych rodzajach gospodarstwa rolnego, „Roczniki 
Gospodarstwa Krajowego” 1848, t. 14.

O uprawie buraków, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1855, t. 27.
Wypadki liczebne z doświadczeń czynionych nad skutecznością marglu w Maluspynie 1850 roku 

Złojone w tejje Sekcji, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1858, t. 32 [dodatek].
Wypadki licpebue p doświadczeń nad skutecpiością nawozówprzedsiębranych w Malus jynie 1850 roku 
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Wyrachowanie wartości nawogu produkowanego w gospodarstwach, tudgieg wyrachowanie wartościpa
ssy p r g eg  inwentarg konsumowanej głogonej w S ek ji Rolnej, „Roczniki Gospodarstwa 
Krajowego” 1858, t. 32 [dodatek].

Zaniedbany stan ląk w kraju nasgym, gjakich prgycgyn pochodgi: cgy g  braku uwagi na tenprged- 
miot, cgy teg g  nieoplacania są  nakładów na ulepsganie łąk cgynionych; a garagem co igd g ie 
prgedsijarano dopoprauy łąk i  gjakim skutkiem?, „Roczniki Gospodarstwa Krajowe
go” 1858, t. 32 [głos w dyskusji].

Skotnicki W B., Ostrowski A., Tekor— Elkor, Warszawa 1902.
Sprawogdanie g  nagród ga najlepsge gospodarstwa folwarcgne, cgytane na pubłicgnym posiedgeniu, 

„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1859, t. 36.
Wjakich okołicgnościach nawadnianie łąk proste, a jakich sgtucgne na pierwsgeństwo gasługuje?, 

„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1860, t. 39 [głos w dyskusji].

Herbarze i genealogie

Górzyński S., Kochanowski J., Herby sglachtypolskiej, Warszawa 1990.
Minakowski M., Wielka genealogia Minakowskiego. Ci wielcy Polacy to nasga rodgina, wyd. 5, 

Kraków 2010 [wersja elektroniczna].
Niesiecki K., Herbargpolski, t. 5, 7, Lipsk 1840—1841.

W ydawnictwa źródłowe

DiańusgSejmu g r . 1830—1831, wyd. M. Rostworowski, t. 4, Kraków 1910.
Kodeks dyphmatycgłiy Małopolski, t. 1—4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876—1905.

Prasa

„Ogrodnik Polski” 1878-1880.
„Przegląd Techniczny” 1902.
„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1842-1864.
„Słowo” 1896.
„Tydzień” 1879.

Encyklopedie, słowniki

Encyklopedia popularna PWN, wyd. 6, Warszawa 1982.
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Słownik geograficgny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskie- 

go, B. Chlebowskiego, W Walewskiego, t. 1,4, 6, 9 ,10,13, Warszawa 1880—1902.
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Summary

With die beginning of 1413 Maluszyn used to belong to the family of Pukarzewscy. An
drzej Pukarzewski was the owner of the Pukarzów family residence as well as Maluszyn, 
Sudzinek, Ciemiętnik, Irządz and Mstów. The family managed those estates for over 
two centuries. In 1628, the estate of Pukarzów was divided among diree brothers. In 
1678 Marcin Pukarzewski sold his goods to Wojciech Dunin, and the latter one (the 
very same year) sold them to Franciszek and Teresa Malczewscy. The Malczewscy fam
ily was present there for about 50 years struggling with financial problems, which fmds 
its confirmation in the numerous noted instances of lease and pledge. In the end, enor- 
mous debts forced the family to sell the goods for PLN 66.000 to Kazimierz Ostrow
ski, a lower rank district official of honour (Latin snbdcpifer) in 1738. And so Maluszyn, 
a place 20 km from the town of Koniecpol, situated by die river Pilica, became the cen
trę of The Ostrowscy estate and remained one for over 150 years.

The Ostrowscy belonging to the noble elan of Korab derived from a fairly well— 
off gentry of Sieradz voivodeship. The first source notę about the progenitors of the 
family comes from 17й1 c. There appear brothers — Piotr, mentioned in die Constitu
tion of 1590, Stanisław, the abbot of Przemęt (lived around 1588), and the most fa- 
mous of die brothers, Jan, a cup—bearer and a warrant officer of Sieradz. Looking clo- 
ser to the historical documents covering the beginnings of the family, die brodier who 
attracts most attention is Jan Ostrowski (as further history of die following owners of 
Maluszyn is connected with him). Jan Ostrowski had a son Łukasz (married to Marian
na Bisińska), who inherited after his father only ancestral Ostrów (die voivodeship of 
Sieradz). Morę detailed information is to be found widi reference to Lakasz and Ma- 
rianna’s offspring. They had two sons — Kazimierz (the master of the hunt of Sieradz, 
as found in property documents of 1664—1711) and Wojciech (property documents 
1660—1666), married to Marianna Dłuska (property documents 1664—1665). This cou- 
ple had six sons — Mikołaj (p.d. 1733), Jan (the cup-bearer of Sieradz, p.d. 1712—1744,

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 



232 Surnmary

who married Teresa nee Boiszewska), Stanislaw (the warrant officer of Sieradz, p.d. 
1695—1720) and Kazimierz (married to Petronela Moszyńska of the clan of Lodzia 
from Bnin; he was a higher rank district official of honour (Latin dapifer) of Bielsko, 
a warrant officer of Sieradz, a higher rank district official of honour (Latin subdapifer) of 
Sieradz, a cavalry captain of the county of Radomsko and even a partisan of Stanislaw 
Lesczyński), Wojciech (the canon of Chodzież), and Andrzej (the bishop of Poznań). 
Therefore, die importance of the Ostrowscy family reached far beyond the region of 
Sieradz, as they also won honours in Greater Poland and later in die whole Crown of 
die Kingdom of Poland.

Kazimierz Ostrowski owned a number of places located in various parts of for
mer Republic of Poland (Rzeczpospolita) diough, on the basis of available documents, 
it is difficult to state which exactly were in his possession. Doubtlessly, in 1738 he 
bought Maluszyn together with nearby Ciężkowice, Kąty and Sudzinek. Also, Kazi- 
mierz’s wealdi and estates secured die future of his descnedants allowingthem to enter 
die path of political career , prestige and yet further derive material benefits.

After the death of Kazimierz Ostrowski in 1753 the estate was controlled by 
Petronela Ostrowska (nee Moszyńska). Further additions to the estate took place when 
it was managed by Michał (1738—1805). Owing to his father’s Connections, Michał be- 
came a courtier of the castellan of Cracow Stanislaw Poniatowski and then, his two 
sons — Michał (later primate) and king Stanisław August. The subsequent owner of 
Maluszyn was Wojciech Ostrowski (1782-1847), die son of Michał and Marcjanna nee 
Tymowska. Wojciech was the first of the elan of Korab to win highest honours. In 1847, 
after the deadi of Wojciech Ostrowski the estate passed to his one and only son Alek
sander Ostrowski (1810-1896). After die deadi of Aleksander, his sons would manage 
the family fortunę. From that moment on the Ostrowscy’s domain, built up over four 
previous generations, would not further expand. The goods of die family of Ostrowscy 
remained in its unchanged form until 1926, i.e. tili the death of Józef Ostrowski, the last 
descendant of the Ostrowscy line from Maluszyn.

The Ostrowscy — the owners of Maluszyn — belonged to die gentry yet stood 
out being of noble descent, wealthy and having connections among (as much as con- 
stituting to) governing, financial and economic elites. The gentry in general was charac- 
terised by a clearly defined type of social awareness and culture. Present day historian, 
Andrzej Kwilecki emphasizes that the world of die gentry reaches far beyond people 
and their estates, historical interiors or magnificent parks. It is also defined by a distinet 
lifestyle, types of housework and administrative duties, strong family and land bonds, 
own sources of income, varied entertainment. It is a set of highly regarded values, rules 
and customs. Later historical events led to die disappearance of gentry togedier with 
landowner’s residences, manors and palaces. Historical works try to describe that long 
lost world of courts, good manners and traditional customs as much as social contrasts 
and determinants of the past reality. This publication is exactly such a presentation of 
the people who lived in Maluszyn, of dieir everyday joys and hardships.

The greatest credit for the development of the estate of Maluszyn goes to Alek
sander Ostrowski who modernised farming and developed husbandry as well as
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a number of processing and industrial plants. Due to that, the family generated profits 
placing it high above average social and financial elite. The heir of Maluszyn was also 
an active member of gentry social and economic organisations such as Agricultural So
ciety (Towarzystwo Rolnicze) or Credit—Landowing Society (Towarzystwo Kredytowo— 
Ziemskie). Moreover, he was a member of the governing body established by Alek
sander Wielopolski. Once stood down and left political affairs behind in 1867, count 
Ostrowski turned solely to managing the Maluszyn estate and working for the Cred
it—Tandowning Society. It was his ground education gained at both home and foreign 
universities which gave solid base for his career. Having been well acquainted with the 
changes west European farming underwent also added to his financial success. Aleksan
der Ostrowski creatively adapted English and German types of farming and process
ing becoming one of die pioneers of modifications to Polish agriculture and turning 
Maluszyn into a role model agricultural and food industry. Ele madę his contribution to 
die development of professional knowledge, which is evidenced by a set of adequate 
publications.

Growing incomes of die Ostrowscy family allowed them to gradually enlarge dieir 
ancestral estate in Maluszyn and so, during Helena’s and Aleksender’s lifetime diere was 
erected a two level pałace with neighbouring administrative and industrial buildings. 
It became a true home to the family, relatives and friends, even neighbours and odier 
members of tiie gentry (including high rank officials and representatives of financial 
and economic elite).

In her study, the audior presents all die subsequent phases of building die resi- 
dence, describes die pałace interiors as well as exteriors (the park and the gardens). The 
aforementioned elements, based on source materials, enrich numerous lists of furniture, 
articles of domestic use and clotiiing.

Everyday life of the inhabitants of the pałace is illustrated on the basis of detailed 
studies of broadly understood landowners’ culture. Those materials were contrasted 
witii the preserved documents of The Ostrowscy’s archives. Among them one can find 
descriptions of various everyday matters (referring inter alia to children’s education and 
meals Organisation, botii setting die times of the day) or unique recipes (that may inte
rnst not only historians but also cuisine connoisseurs).

The family archives allowed to present the passions and interests of Aleksander 
Ostrowski (illustrating the counfs societal work, some background to his political ac- 
tivities and also his scientific publications) and his closest family members. The audior 
emphasizes the family’s particular interests in art (including culinary art), literaturę, his- 
tory, gardening and hunting, not to forget tiieir love of sport (particularly horse racing, 
as the family often organised horse race in nearby Plawno).

The publication is complemented by numerous photographs and drawings from 
the archival sources, which adds to its vivid presentation of the residence and everyday 
life of its members — the family of Ostrowscy belonging to the noble elan of Korab.
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kaliski 156 
Borysewicz 178 
Bossakiewicz A., sekretarz 52 
Bosuet 160 
Boyszowscy 65 
Brylik Julian, ksiądz 145 
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39—41, 48-51, 56, 70, 87 

Górzyński Sławomir 17 
Grabiński Władysław 39 
Grabowski Adolf, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29 

Grabowski Ambrośy 150 
Grabowski Stanisław, korespondent „Prze

glądu Katolickiego” i „Roli” 133,161 
Grabski Władysław, polityk, historyk, eko

nomista 36 
Gralewski 185-187
Groidevaux Jean Baptist, nauczyciel w Ma- 

luszynie 114
Gruszecki Marian, właściciel dóbr Pławno 

199

H
Halicg TLmanuel 48
Halpert Bernard, kolega szkolny Aleksan-

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 



236 Indeks osobowy

dra Ostrowskiego z konwiktu żolibor- 
skiego 27, 29 

Hensel Witold 150 
Holberg Ludwig, pisarz duński 67 
Hösick Ferdynand, pisarz, wydawca, histo

ryk literatury, redaktor naczelny „Ku
riera Warszawskiego” 132, 168 

Hrynkiewicz, właściciel „pałacu” w War
szawie 91

J
Jakub, podczaszy 15
Jakubowski Adam, pijar, proboszcz parafii 

Św. Krzyża 28-29,123,145 
Janiszewski, rejent 53 
Jankowski, ogrodnik 100 
Jarmiński Julian, buchalter 206 
Jasio, zob. Józef Ostrowski 
Jaworski Rudolf 58 
Jedlinek, ogrodnik 101 
Jedliński, radca wydziału wojskowo—poli

cyjnego 46 
Jerzykowski M. 123
Jeżowski, nauczyciel Aleksandra Ostrow

skiego 28
Jędrzejczyk Paweł, służący w pałacu 

w Maluszynie 57

К
Kabacińska Kataryna 125 
Kamionkowa Janina 69, 150 
Karwosiecki Jan Kanty 21, 24 
Kawęcka Antonina, opiekunka 127 
Kazasiewicz 161 
Kayisek S ty mon 21 
Kij ona 187
Kita Jarosław 20, 26, 43, 118, 120 
Klonowicz 156
Ko bieryck i Jó-~ef 21
Kochanowski Jan, sekretarz królewski, po

eta 17, 68
Kochler Ludwik, lekarz 114

Koj siewny Ferdynand 68
Ko Im as Paweł 16
Kołątaj Hugo, ksiądz, polityk, publicysta, 

filozof 67
Komorowski Michał, ziemianin 149
Konopkówna Katarzyna, nauczycielka 113
Kopczyński Wincenty 115
Korsak 206
Korytkowski Jan 16
Korzeniowski Józef, poeta, nowelista, dra

maturg 67
Kosowski Maciej, kolega szkolny Aleksan

dra Ostrowskiego z konwiktu żolibor- 
skiego 29

Kotzebue Paweł Eustachiewicz 142,144
Kowalski Jacenty, kamerdyner w Maluszy

nie 163,186
Kowecka Elżbieta Id—16, 78, 140, 144, 162, 

164
Kozłowski, poseł 22
Krasicki Ignacy, poeta, dramatopisarz, pu

blicysta 67
Krasiński Izydor, kandydat na senatora 

kasztelana Królestwa Polskiego w 1830 
roku, generał, minister wojny Rządu 
Narodowego w czasie powstania listo
padowego 22

Krasowski Zenon, kolega szkolny Alek
sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29

Kraszewski Józef Ignacy, pisarz, publicy
sta, historyk 67

Kruszewski Ignacy, dowódca 5 Pułku 
Ułanów Imienia Zamojskich 31

Krzewicka Emilia, służąca w pałacu w Ma
luszynie 129

Kuczyńska Ludwika, służąca w pałacu 
w Maluszynie 130

Kulawiak Mikołaj, służący w pałacu w Ma
luszynie 57

Kulesza Aleksander, właściciel dóbr Bu- 
dzewo i Bożek 24
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Kurowski, nauczyciel Aleksandra Ostrow
skiego 28

Kwilecki A ndtyej 26, 138,140,157,193

L
Lechowski 200
Ledóchowscy herbu Szaława 132 
Lemański Ludwik, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29 

Leskienic^owa Janina 106 
Leszczyński Stanislaw, król 20 
Leszek Czarny, książę sieradzki 15 
Lesznowski Antoni, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 27, 29

Lewiński Jakub, oficer Księstwa Warszaw
skiego, general powstania listopadowe
go, członek Rady Stanu 45 

Linde Samuel Bogumił, leksykograf, języ
koznawca, bibliotekarz, wychowawca 
Aleksandra Ostrowskiego 27 

Lubieniecki Hipolit, kolega szkolny Alek
sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29 

Lucca, aktorka 146

Ł
Baszczyński Jakub, gubernator warszawski 41 
Łas^kiemcz Hubert 118 
Łącka Agnieszka (z d. Wolska) 65 
Łącki Michał 65
Łempicki Ludwik, kandydat na senatora 

kasztelana Królestwa Polskiego w 1830 
roku 22

Łęski Ludwik, kolega szkolny Aleksandra 
Ostrowskiego z konwiktu żoliborskie- 
g° 29

Łubieński Piotr, kandydat na senatora kasz
telana Królestwa Polskiego w 1830 roku 
22

M
Maciaszczyk Józef, służący w pałacu w Ma- 

luszynie 57
Malczewscy herbu Awdaniec 60, 65 
Malczewska Teresa, właścicielka dóbr Ma- 

luszyn 16
Malczewski Franciszek, właściciel dóbr 

Maluszyn 16 
Malewicz 181
Małachowski Ludwik, kandydat na senatora 

kasztelana Królestwa Polskiego w 1830 
roku 22

Marczak Michał, historyk, bibliotekarz, ar
chiwista, pedagog 68 

Masłomięccy 23 
Maszkowscy 65 
Mateusz, podkomorzy 15 
M alarski Mieczysław 195 
Mączyński Tomasz, podstoli sieradzki 21 
Merry del Val Rafael, kardynał 145 
Metkolf, trener 206 
Michalska—Bracha Lidia 20 
Michalski A., udziałowiec spółki utrzymu

jącej konie wyścigowe w Janowie 205— 
206

Mickiewicz Adam, poeta, działacz i publi
cysta polityczny 31, 68,140 

Mikołaj I Romanow, car 31,141 
Mikołaj II Romanow, car 143 
Mikołaj, fizyk 15
Mikulski Franciszek, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29

Mioduski Stanisław, kolega szkolny Alek
sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29

Modrzejewska Helena, aktorka 146 
Molik Witold 30, 57-58, 70 
Moore Thomas, poeta irlandzki 67 
Morsztyn Andrzej 134 
Morsztyn Helena Maria, zob. Ostrowska 

Helena
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Morsztyn Jerzy 134 
Morsztyn Roman 134, 202 
Morsztynowa Bella 134 
Morsztynowie/Morstinowie herbu Leliwa 

12,132
Moszyńscy herbu Nałęcz 64—65 
Moszyńska Petronela, zob. Ostrowska Pe- 

tronela 
Moszyński 65
Mściwoiewski Roman, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29 

Muszyńska Jadwiga 21

N
Niemcewicz Julian Ursyn, kandydat na se

natora kasztelana Królestwa Polskiego 
w 1830 roku, dramaturg, powieściopi- 
sarz, pamiętnikarz 22 

Niesiecki Kasper, teolog, leksykograf, pi
sarz, heraldyk 16-18

Niesiołowski Ksawery, kandydat na sena
tora kasztelana Królestwa Polskiego 
w 1830 roku 22

Niezabytowska Celina, córka Adama 
Bispinga i Teresy Mikulskiej, mąż Ste
fan Niezabytowski, matka Elizy (Elż
biety) Ostrowskiej 123 

Niezabytowska Eliza (Elżbieta), zob. Ostrow
ska Eliza (Elżbieta)

Niezabytowski Konstanty 123 
Niezabytowski Stefan, syn Jakuba Nieza- 

bytowskiego i Franciszki Kuncewicz, 
ojciec Elizy (Elżbiety) Ostrowskiej 123 

Nirode, udziałowiec spółki utrzymującej 
konie wyścigowe w Janowie 206 

Nowakowski, Radca Wydziału Skarbowe
go 46

O
Obniński Franciszek, poseł łosicki 22 
Obrębowicg Kagimierg 72—73, 77—78

Ocipiński Wincenty, służący w pałacu w Ma- 
luszynie 57

Orgelbrand Samuel 87
Oskierka Jan, kolega szkolny Aleksandra 

Ostrowskiego z konwiktu żoliborskie- 
g° 29

Ostrowscy herbu Korab 9—12, 15—20, 
24-27, 53, 58-59, 62-66, 68-69, 76, 
80, 90-91, 98, 100-102, 106, 108, 110, 
112, 118-119, 125, 131, 136, 138, 140, 
144-145, 150, 157-159, 161-163, 170, 
184,192-193, 195, 201, 204, 211, 213

Ostrowscy herbu Rawicz 17, 40, 95
Ostrowska Adelajda, córka Wojciecha 

Ostrowskiego i Józefy Potockiej, sio
stra Aleksandra Ostrowskiego 19

Ostrowska Aniela, córka Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petronell Moszyńskiej, 
zakonnica 19

Ostrowska Eliza (Elżbieta), córka Stefana 
Niezabytowskiego i Cecylii Bisping, 
l°v. August Ostrowski, 2°v. Zygmunt 
Andrzej Wielopolski 19,121,123—124, 
134,202

Ostrowska Horentyna, córka Michała To
masza Ostrowskiego i Tekli Tymowskiej, 
rezydentka pałacu w  Maluszynie 191

Ostrowska Helena, córka Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petroneli Moszyńskiej, 
mąż N. Lasocki 19

Ostrowska Helena, córka Ludwika Felicja
na Kajetana Morsztyn i Marii Rawity— 
Ostrowskiej. Żona AJeksandra hrabie
go Ostrowskiego 10,12 ,19 ,26,43—44, 
48, 53, 55, 60-62, 70, 75, 86, 92-93, 
95, 102, 107-110, 112-114, 117, 121— 
124, 128, 130-132, 136, 138, 142, 144, 
157-158, 161-162, 164, 166, 168, 170, 
194, 208,213

Ostrowska Józefa, córka Aleksandra Po
tockiego i Teresy Czapskiej, mąż Woj
ciech Ostrowski 19, 23, 27, 62, 93, 133
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Ostrowska Ludwika, córka Aleksandra 
Ostrowskiego i Heleny hrabiny Morsz
tyn 18-19, 40, 63, 70, 85-86, 93, 95- 
96, 100-102, 112-113, 118-121, 123, 
129, 130-131, 134, 136-137, 143-144, 
149, 158-161,185, 213 

Ostrowska Marcjanna, córka Jana Tymow
skiego i Katarzyny Turskiej, mąż h licha! 
Ostrowski 19,22

Ostrowska Maria, zob. Potocka Maria 
Ostrowska Marianna, córka Stanisława Bu- 

sińskiego i Katarzyny Sieroszewskiej, 
mąż Łukasz Ostrowski 19—20 

Ostrowska Marianna, żona Wojciecha 
Ostrowskiego 19—20, 65 

Ostrowska Petronela, córka Antoniego 
Moszyńskiego, żona Kazimierza Jana 
Ostrowskiego 19—21, 65 

Ostrowska Teresa, żona Jana Ostrowskie
go 19-20

Ostrowski Aleksander, syn Wojciecha 
Ostrowskiego i Józefy Potockiej, żona 
Helena Morsztyn 10—12, 19, 24—56, 
58-59, 62, 66, 70, 75-76, 80, 82, 87, 
90-92, 102, 106-110, 112, 115, 117— 
118, 121, 123-124, 127, 131-133, 138, 
141, 143, 145, 157-158, 161, 164, 168, 
191, 195, 199, 208,211-213 

Ostrowski Aleksy, syn Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petroneli Moszyńskiej, 
żona Jadwiga Siemieńska, właściciel 
dóbr Rząśnia 19, 21, 65 

Ostrowski Andrzej, syn Wojciecha Ostrow
skiego i Marianny Dłuskiej, biskup po
znański 19—20

Ostrowski Antoni, syn Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petroneli Moszyńskiej, 
żona Marianna (Maria) Siemieńska, 
właściciel dóbr Sucha Wola 19, 21, 65 

Ostrowski August, syn Aleksandra Ostrow
skiego i Heleny Morsztyn, żona Eliza 
(Elżbieta) Niezabytowska, właściciel

dóbr Radoszewnica 19, 43, 85, 108— 
110, 112, 114-118, 121-125, 134, 145, 
158,201-202,204,200-207,213 

Ostrowski Jan Leon, syn Aleksandra 
Ostrowskiego i Heleny Morsztyn 19, 
44, 85, 108-110, 114-115, 122-123, 
126-127, 140, 145, 149,158, 213 

Ostrowski Jan, brat Stanisława i Piotra 
Ostrowskich, cześnik i chorąży sieradz
ki 18-19,20

Ostrowski Jan, syn Wojciecha Ostrowskiego 
i Marianny Dłuskiej, cześnik sieradzki, 
właściciel dóbr Przedborów, Piaszczyce 
i Kuchary —1920

Ostrowski Józef, syn Aleksandra Ostrow
skiego i Heleny hrabiny Morsztyn 18 
-19 , 24, 40, 63-64, 70, 76, 85, 87, 91, 
103, 109, 112-113, 118, 133-134, 137, 
145,158,197,213

Ostrowski Kazimierz Jan, syn Wojciecha 
Ostrowskiego i Marianny Dłuskiej, żona 
Petronela Moszyńska, podstoli sieradzki, 
właściciel dóbr Małuszyn 16, 19—20, 60, 
63-65

Ostrowski Kazimierz, syn Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petroneli Moszyńskiej, 
kanonik krakowski 19 

Ostrowski Kazimierz, syn Łukasza Ostrow
skiego i Marianny Busińskiej, łowczy sie
radzki 19—21

Ostrowski Konrad, syn Aleksandra Ostrow
skiego i Heleny Morsztyn 19,112 

Ostrowski Łukasz, protoplasta rodu 18-19 
Ostrowski Łukasz, syn Jana Ostrowskie

go, właściciel dóbr Ostrów 18-19, 20 
Ostrowski Michał Rajmund, syn Włodzi

mierza Ostrowskiego i Marii Walew
skiej, żona Maria Byszewska, właści
ciel dóbr Radoszewnica 133—134, 137, 
149-150, 194

Ostrowski Michał, syn Kazimierza Jana 
Ostrowskiego i Petroneli Moszyńskiej,
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żona Marcjanna Tymowska 19, 21—22, 
24, 61 -63 ,65 , 93

Ostrowski Mikołaj, syn Wojciecha Ostrow
skiego i Marianny Dłuskiej, właściciel 
dóbr Płaszów 19—20

Ostrowski Piotr, brat Jana i Stanisława 
Ostrowskich 18—19

Ostrowski Stanisław, brat Jana i Piotra 
Ostrowskich, opat przemęcki 18—19,115 

Ostrowski Stanisław, syn Wojciecha Ostrow
skiego i Marianny Dłuskiej, chorąży sie
radzki, właściciel dóbr Rekle 19—20 

Ostrowski Świętosław, syn Kazimierza 
Jana Ostrowskiego i Petroneli Moszyń
skiej, właściciel dóbr Trzebce 19 

Ostrowski Teodor, syn Michała Ostrow
skiego i Marcjanny Tymowskiej 19 

Ostrowski Wojciech, syn Augusta Ostrow
skiego i Elizy (Elżbiety) Niezabytow- 
skiej 19,124

Ostrowski Wojciech, syn Łukasza Ostrow
skiego i Marianny Busińskiej, żona 
Marianna Dłuska, właściciel dóbr Ra- 
kowice 18—19, 20, 65 

Ostrowski Wojciech, syn Michała Ostrow
skiego i Marcjanny Tymowskiej, żona 
Józefa Potocka 19, 22—25, 30, 62—63, 
87,90-93,212

Ostrowski Wojciech, syn Wojciecha Ostrow
skiego i Marianny Dłuskiej, kanonik 
chodzki 19—20

Oxitiski Jó-~ef inżynier, dowódca oddziału 
w powstaniu styczniowym 48

P
Paweł I, car 194
Pawłowski Artur, kolega szkolny Aleksan

dra Ostrowskiego z konwiktu żolibor- 
skiego 29 

Pazdura Jan 150 
Piekosiński Franciszek 16 
Pielas Jacek 21

Piętkowski, Radca Wydziału Administracji 
46

Piłsudski Józef, polityk, pierwszy marsza
łek Polski, premier 88 

Piotr, syn ogrodnika w Maluszynie 101 
Podlewska L., mieszkanka gminy Malu- 

szyn 56
Poletyłło Leopold, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 27, 29 

Poniatowski Michał, prymas 21 
Poniatowski Stanisław August, król 11,21, 

64, 195
Poniatowski Stanisław, kasztelan krakow

ski 21
Potkański Ludwik, kolega szkolny Alek

sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29

Potoccy herbu Pilawa (Złota) 12, 18, 20, 
68, 132, 136, 162, 170, 199, 213 

Potocka Alberta (Albina, Alba), córka Au
gusta Stanisława Potockiego i Marii 
Wielopolskiej, mąż Paweł Potocki (Pi
lawa Złota), prawnuczka Aleksandra 
Ostrowskiego 19

Potocka Helena, córka Stanisława Jana 
Władysława Potockiego i Marii Ostrow
skiej, wnuczka Aleksandra Ostrowskie
go 124-126,134,137-138 

Potocka Izabela (Iza), córka Karola Je
rzego Borch i Ludwiki Plater—Zyberk, 
l°v. Antoni Potocki, 2°v. Michał Or
łowski 122

Potocka Joanna (Pilawa Srebrna), córka 
Andrzeja Kazimierza Potockiego i Kry
styny Tyszkiewicz—Lohojskiej, mąż Sta
nisław Potocki (Pilawa Złota) 208,210 

Potocka Józefa, zob. Ostrowska Józefa 
Potocka Maria (Marietta), córka Zygmun

ta Andrzeja Wielopolskiego i Alberty- 
ny Leopoldyny Wilhelminy, mąż Au
gust Stanisław Potocki 149
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Potocka Maria, córka Stefana Niezaby- 
towskiego i Cecylii Bisping, mąż Ro- 
dryg Potocki 123

Potocka Maria, córka Aleksandra Ostrow
skiego i Heleny Morsztyn, mąż Stani
sław Jan Władysław Potocki 113-114, 
118-119,122-123, 137,213 

Potocka Teresa, córka Michała Augusta 
Czapskiego i Izabeli Przebendowskiej, 
mąż Aleksander Potocki, minister poli
cji, senator 23

Potocka Wanda, córka Wiktora Maksymi
liana Ossolińskiego i Zofii Chodkie
wicz, l°v. Tomasz Aleksander Potocki, 
2°v. Stanisław Jabłonowski 122 

Potocki Aleksander, syn Ignacego Potoc
kiego i Józefy Sułkowskiej, żona Tere
sa Ludwika Czapska 23 

Potocki Antoni, syn Stanisława Jana Wła
dysława Potockiego i Marii Ostrow
skiej 124

Potocki Antoni, syn Tomasza Potockiego 
i Marii Teresy Witold-Aleksandrowicz, 
żona Izabela (Iza) Borch 115 

Potocki Antoni, Tajny Radca Stanu 141 
Potocki August, syn Stanisława Jana Wła

dysława Potockiego i Marii Ostrowskiej, 
żona Maria Anna Wielopolska, wnuk 
Aleksandra Ostrowskiego 64, 124—126, 
138,194,202

Potocki Henryk Dominik, syn Michała 
Potockiego i Ludwiki Mechtyldy Rawi- 
ty—Ostrowskiej, żona Helena Karolina 
Sulkowska, kolega szkolny Aleksandra 
Ostrowskiego z konwiktu żoliborskie- 
go 27, 29-31, 39—40, 115 

Potocki Henryk Stefan, syn Rodryga Po
tockiego i Marii Niezabytowskiej, żona 
Julia Branicka 149,194 

Potocki Marian, syn Stanisława Jana Włady
sława Potockiego i Marii Ostrowskiej 124 

Potocki Maurycy, syn Aleksandra Stanisława 
Ludwika Potockiego i Anny Skumin—

Tyszkiewicz, żona Ludwika Józefina 
Bóbr—Piotrkowicka, kolega szkolny Alek
sandra Ostrowskiego z konwiktu żoli- 
borskiego 29

Potocki Michał Tomasz, syn Tomasza Po
tockiego i Marii Teresy Witold—Alek
sandrowicz 115

Potocki Michał, kasztelan 22
Potocki Paweł (Pilawa Złota), syn Henry

ka Stefana Potockiego i Julii Branickiej, 
żona Alberta (Albina) Potocka (Pilawa 
Złota) 19

Potocki Rodryg, syn Henryka Potockiego 
i Heleny Karoliny Sułkowskiej, żona 
Maria Niezabytowska 115

Potocki Stanislaw Jan Władysław, syn To
masza i Marii Teresy HuttenCzapskiej, 
żona Maria Ostrowska, zięć Aleksandra 
Ostrowskiego, właściciel dóbr Praszka 
115,122-124,213

Potocki Stanisław Jan Zygmunt (Pilawa Zło
ta), syn Augusta Stanisława Potockiego 
i Marii Anny Pauliny Wielopolskiej, żona 
Joanna Potocka (Pilawa Srebrna), pra
wnuk Aleksandra Ostrowskiego 64, 68, 
208-209

Potocki Tomasz Aleksander, syn Michała 
Potockiego i Ludwiki Mechtyldy Rawi- 
ty-Ostrowskiej, l°v. Wanda Ossoliń
ska, 2°v. Maria Teresa Aleksandrowicz 
32, 45,115, 122

Potocki Witold, syn Henryka Potockiego 
i Heleny Karoliny Sułkowskiej, żona 
Maria Pelagia Florkiewicz 115

Potocki Władysław, syn Antoniego Po
tockiego i Izabeli Borch, żona Elżbieta 
Brzozowska 202

Potulicki Kacper, kandydat na senatora 
kasztelana Królestwa Polskiego w 1830 
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Przesmycki Adam, pisarz 67 
Przeździecki Wacław, generał 210 
Puchewicz Alfons, profesor 114, 116 
Pukarzewscy herbu Sreniawa, właściciele 

dóbr Maluszyn 16, 65 
Pukarzewski Andrzej, dworzanin Zygmun

ta Starego 16
Pukarzewski Krzysztof, właściciel dóbr 
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Pukarzewski Marcin, właściciel dóbr Ma
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Pukarzewski Paweł, fundator kościoła w Ma- 

luszynie 16 
Pm Wiesław 26 
Pyrowski Antoni, malarz 78

R
Ramorino Girolamo, generał 31 
Rampolla Marianno, kardynał 145 
Rawita—Ostrowski Stanisław, syn Tadusza 

Rawity—Ostrowskiego i Zofii Kokosz
ko—Michałowskiej, żona Julia Mań
kowska 115

Rawita—Ostrowski Tadeusz Jan, syn To
masza Rawity—Ostrowskiego i Apolo
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Sejmu Królestwa Polskiego 116 

Relidzyński, Pomocnik Radcy Skarbowego 
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Rembowski 22 
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Rostworowski Michał 23 
Rostworowski, poseł 22 
Russell John, premier Wielkiej Brytanii 146 
Rpepniewska Danuta 106—108 
Rzewuski Witold, kolega szkolny Aleksan
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skiego 29

S
Sapieha Adam, książę 210 
Scheffer 178
Schunfeld (Schonfeld?) 185
Setegjusz, wojewoda 15
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Siemieński Józef 24
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dra Ostrowskiego z konwiktu żolibor- 
skiego 29
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Sikorski Saturnin Jó-~ef wydawca 26 
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borskiego 29
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Wdowisgewski Zygmunt, historyk, genealog, 
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Wielądek Wojciech Wincenty, heraldyk 20 
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Wielopolska Maria, zob. Potocka Maria 

(Augustowa Potocka)
Wielopolska Zofia, córka Konstantego Jana 

Jula Broel—Platera i Zofii Grabowskiej, 
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Zakrzewski Andrzej Jan 12, 15—17, 20—21, 

23, 26, 48, 60, 75, 102, 113, 158, 199, 
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Zakrzewski Wincenty 68 
Zamoyscy herbu Jelita 32,131 
Zamoyska Zofia, córka Konstantego Jana 

Jula Broel-Platera i Zofii Grabowskiej, 
mąż Aleksander Erwin Wielopolski 
(Aleksandrowa Wielopolska) 149,150 

Zamoyski Andrzej, syn Stanisława Kostki 
Franciszka Zamoyskiego i Zofii Czar
toryskiej 36—37, 39M2 

Zarembinia, służąca w Maluszynie 127 
Ziętara Jan, gorzelny 101 
Ziętkiewicz, ksiądz 133 
Związek Jan 15—16 
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Zygmunt III Waza, król 11, 64
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Gubernia Grodzieńska 123 
Gubernia Mińska 123 
Gubernia Piotrkowska 123 
Gubernia Radomska 46 
Gubernia Warszawska 46, 49,141

H
Halle 118
Hohenheim 116, 118 
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Irządze 16

J
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Janów Siedlecki 204—207 

К
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Kaliskie województwo 22,156
Kalisz 118,156
Kąty 16, 20, 23, 195-196
Kiełbasów 205
Kiełbów 204
Kobiele 16
Kobyleńki 198
Kolonia 116
Koniecpol 16
Kozieł (Kozioł) 196, 198
Kozienice 46
Kraków 64, 91,115-116, 185-187 
Królestwo Polskie 10—11, 22, 36—37, 42, 

44^ 5, 48, 56, 58, 75, 77, 117-118, 
158, 195, 199, 201,211 

Kruszyna 23—24 
Krym 116 
Krzeszowice 207 
Krzętów 23—24, 49, 53 
Kuba 183 
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L
La Plata (Laplata) 155 
Linz 116 
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Litwa 21,118,122 
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Lwów 161, 201

Ł
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Łódź 11, 15,18, 131 
Łysiny 23
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Maluszyn 9—10, 15—18, 20, 22—26, 32—33, 

37-41,44,47-49,52-56,58-60,62,64- 
66, 68, 71-75, 77, 80-88, 90-99, 101— 
104, 111, 114, 116, 121-125,129-132, 
134, 136-137, 139-145, 149-151, 153, 
156, 158, 162,166,184-185, 191-193, 
195-199, 201, 204, 207, 209, 211-213 

Małopolska 64 
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Moguncja 116 
Monachium 30,116 
Moskwa 52, 204 
Mosty 16,22-23 
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N
Nakło 198 
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Ołomuniec 31 
Oświęcim 210

P
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Pierzaki 16, 22—23
Pilica 16,21,24,47,53,61-62,64, 92,104, 
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Piotrkowice 198 
Piotrkowski powiat 21, 64,141 
Piotrków Trybunalski 21, 24, 62, 64, 201 
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Polichno 23, 109, 196, 198 
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Poznań 201 
Praszka 124,198 
Pratkowice 23—24, 53 
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Prusy 138 
Przedborów 20 
Przysieka 196
Pukarzew (Pukarzów) 16, 22-23, 49, 62, 

109, 197-198
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Radomsko 15, 22, 53,121 
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Radomszczański powiat 
Radomszczański powiat 15, 20—21, 6TTi5 
Radoszewnica 22—23, 62, 109, 113, 121, 
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Rączki 21, 24 
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Rogaczówek 16 
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Rzym 31,116
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Sahara 154 
Salzburg 116 
Secemin 198 
Sekursko 16 
Semmering 116 
Sieradz 21 
Sieradzki region 20
Sieradzkie województwo 17, 23, 64—65 
Silnica 16, 139
Silniczka 23-24, 49, 52, 62,109, 197-198
Skierniewice 104
Sławonice 198
Słobudka 184
Sobiekursko 16
Stanisławice 23
Stobiecko
Studzianek 195,197 
Stuttgart 116 
Sucha Wola 65 
Sudzm (Szuldzin, Sudzyn) 16 
Sudzinek 16, 20, 23 
Sulisławice (Sulislowce)
Sulmierzyce (Szulmierzyce) 65,156 
Szczekociny 181 
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Warszawa 12, 18, 26-27, 30, 32, 43, 47, 51, 
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112, 114-118, 120, 122-123, 141-142, 
158, 185-186, 199, 201, 204

Wiedeń 116
Wielgomłyny 122, 155
Wielkopolska prowincja 21
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Wisła 142
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Wrocław 115-116

Wymysłów 16 
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Zakrzówek 65 
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Ż
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