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GDZIE JEST MÓJ SKARB? ACH, GDZIE JEST GNIAZDO MOJE? 1
O MARII I JAROS£AWIE KONOPNICKICH,
Z DODATKIEM LISTÓW POETKI DO MÊ¯A

Inne ¿ycie, nowe nazwisko...
W opublikowanych w 2005 r. listach Marii Konopnickiej do stryja Ignacego Wasi³owskiego 2 zwróci³em uwagê, ¿e postaæ mê¿a poetki czeka na rzetelne objanienie. Niniejszy artyku³, oparty na dostêpnej korespondencji rodzinnej i publikacjach, ma na celu
przybli¿enie czytelnikowi wizerunku tego cz³owieka. Niestety, nie zachowa³y siê wszystkie listy Konopnickiej do mê¿a 3. Te, które stan¹ siê przedmiotem szczegó³owego opracowania, dotycz¹ przykrej, bolesnej i  co tu du¿o mówiæ  wstydliwej sprawy, jak¹ by³a
choroba psychiczna córki Heleny. Publikacja tych listów nie wynika z chêci dostarczenia
sensacyjnych wiadomoci, ale ma stanowiæ uzupe³nienie biografii poetki i próbê wyt³umaczenia jej radykalnej decyzji opuszczenia Królestwa w 1890 roku. Jeden list natomiast
podejmuje kwestiê przed³u¿enia paszportu na pobyt w Drenie. Pozosta³e informacje o Jaros³awie Konopnickim s¹ rozrzucone po ocala³ej korespondencji poetki do jej potomków
(zw³aszcza do Zofii) i dotycz¹ porednio roli, jak¹ ojciec odgrywa³ w ¿yciu dorastaj¹cych,
a potem ju¿ doros³ych i samodzielnych dzieci. Trzeba przyznaæ, ¿e wizerunek Jaros³awa
M. K o n o p n i c k a, Gdzie jest mój dom? W: Poezje. T. 1. Warszawa [1916], s. 125.
M. K o n o p n i c k a, Listy do Ignacego Wasi³owskiego. Oprac. J. N o w a k. Warszawa 2005.
Dalej do pozycji tej odsy³am skrótem L. Oprócz tego w artykule stosujê nastêpuj¹ce skróty: T. C z a pc z y ñ s k i: CzM = Maria Konopnicka w latach 18421890 (maszynopis). Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu (dalej: MK¯), rkps 28  zb. 4; CzT = Tu³acze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii. £ód 1957.  K = M. K o n o p n i c k a, Korespondencja. T. 1 (Wroc³aw 1971),
t. 2 (1972. Oprac. E. J a n k o w s k i), t. 4 (1975). Oprac. staraniem Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Komitet red. K. G ó r s k i [i in.].  KCKP = Kodeks Napoleona.  Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego.  Kodeks zobowi¹zañ i inne przepisy obowi¹zuj¹ce w województwach centralnych.
Wstêpem opatrzy³ A. M ¹ c z y ñ s k i. Warszwa 2008.  S = H. S ³ a w i ñ s k a, Maria Konopnicka
w Bronowie i Gusinie. 70 rocznica mierci Marii Konopnickiej. XX-lecie Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu. Pos³. S. S z w a l b e. Warszawa 1981.  Sz = M. S z y p o w s k a, Konopnicka,
jakiej nie znamy. Warszawa 1963. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice. Wyj¹tek stanowi skrót K, po
którym najpierw, po ³¹czniku, nastêpuje cyfra wskazujaca na tom, a po niej dopiero numery stronic.
3
Listy M. K o n o p n i c k i e j do mê¿a s¹ przechowywane w Gabinecie Rêkopisów Bibl.
Uniwersytetu Warszawskiego (BUW). Jeden list znajduje siê w teczce o numerze 1424, piêæ pozosta³ych  w teczce oznaczonej numerem akcesji 3177. Stan autografów jest dobry. Kopert brak.
Dalej skrótem BUW odsy³am do rêkopisów Konopnickiej zgromadzonych w tej bibliotece. Liczba
po skrócie oznacza numer teczki.
1
2
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Konopnickiego skonstruowany z fragmentów listów jego ¿ony jest ponury i utrzymany
w molowej tonacji.
W 1902 roku, z okazji jubileuszu pracy artystycznej, nieskora do zwierzeñ poetka
uleg³a namowom hrabiego Antoniego Wodziñskiego i przes³a³a mu do Kuriera Warszawskiego swoje curriculum vitae. Osobny passus powiêci³a mê¿owi. Oto on:
Posz³am za m¹¿ wczenie bardzo i zgo³a nie przygotowana do objêcia obowi¹zków praktycznego ¿ycia. M¹¿ mój, znacznie ode mnie starszy, mieszka³ z ojcem swoim i z m³odszymi
braæmi w nie podzielonym, z³o¿onym z kilku wiosek maj¹tku, którego g³ówn¹ siedzib¹ by³
Bronów. Sfera ¿ycia by³a huczna, szlachecka, w znaczeniu niedbania o jutro, a t³em ¿ycia by³y
zjazdy, polowania, jarmarki, s¹dy polubowne (m¹¿ mój sprawowa³ a¿ 32 opieki, nic dziwnego,
¿e naszymi dzieæmi zajmowaæ siê musia³am sama)  a nade wszystko by³y prawne d³ugi 
mimo ¿e Tow[arzystwa] Kredytowego na dobrach nie by³o, a tylko ¿ydowskie d³ugi  ci¹g³e
subhasty 4, zajêcia itp. Nie brak³o te¿ rodzinnych wani; m¹¿ mój bowiem w³ada³ wszystkim,
jako najstarszy, co m³odsi bracia za krzywdê i upadek maj¹tku sobie mieli. Nareszcie wszystko
siê skoñczy³o sprzeda¿¹ w takich warunkach, ¿e siê to równa³o ruinie. Wród takiego to szorstkiego rozgwaru ¿ycia usi³owa³am stworzyæ sobie jaki wiat w³asny 5.

Powielany przy ka¿dej okazji taki s¹d poetki o mê¿u sta³ siê przyczyn¹ doæ niesprawiedliwego obrazu Jaros³awa Konopnickiego. Tymczasem ca³a sprawa przedstawia siê
nieco inaczej. Ale po kolei.
Nie wiadomo, gdzie i kiedy m³oda, 20-letnia Maria Wasi³owska pozna³a Jaros³awa.
Do Kalisza przyjecha³a z Suwa³k w roku 1849. Jej ojciec, Józef Wasi³owski, otrzyma³ w tym
miecie posadê obroñcy prokuratorii. Niewykluczone, ¿e Maria uczestniczy³a w ¿yciu
kulturalnym Kalisza. Byæ mo¿e, podczas jakiego wieczoru towarzyskiego, na który panny z dobrych domów uczêszcza³y w Kaliszu, pozna³a Jaros³awa Konopnickiego. W ka¿dym razie Maria by³a oczarowana m³odym, przystojnym mê¿czyzn¹. Nie wiadomo te¿,
jak d³ugo trwa³o ich narzeczeñstwo. Pobrali siê w rodê 9 IX 1862. Ceremonia lubna
odby³a siê w kociele farnym pod wezwaniem w. Miko³aja w Kaliszu. Tam w ksiêgach
parafialnych w Liber Matrimonium ks. Wincenty Kochanowicz, wikariusz przy parafii
w Uniejowie, odnotowa³:
Dzia³o siê w miecie Kaliszu dnia dziewi¹tego wrzenia tysi¹c osiemset szeædziesi¹tego
drugiego roku o godzinie szóstej po po³udniu. Wiadomo czynimy, i¿ w przytomnoci wiadków: Eugeniusza Konopnickiego, dzier¿awcy wsi Zalesie, lat dwadziecia siedem, i Walentego Gorczyckiego, dziedzica dóbr Kozuby Nowe z okrêgu wartskiego, lat trzydzieci dwa maj¹cego, na dniu dzisiejszym zawarte zosta³o religijne ma³¿eñstwo miêdzy Janem Jaros³awem
z Kroczowa Konopnickim, m³odzianem, dzier¿awc¹ wsi Bronowo parafii uniejowskiej, synem
Wawrzyñca i Katarzyny z P¹gowskich, ju¿ nie ¿yj¹cej, ma³¿onków Konopnickich, w³acicieli
dóbr Bronów, w M³ynach Piekarskich parafii Skêczniew urodzonym, w Bronowie zamieszka³ym, lat trzydzieci dwa maj¹cym, a Mari¹ Stanis³aw¹ dwóch imion Wasi³owsk¹, pann¹, córk¹
Józefa Wasi³owskiego, patrona Trybuna³u tutejszego i jego ma³¿onki Scholastyki z Turskich,
ju¿ nie ¿yj¹cej, w Suwa³kach guberni augustowskiej urodzon¹, w Kaliszu przy ojcu zostaj¹c¹ 
lat dwadziecia maj¹c¹. Ma³¿eñstwo to poprzedzi³y zapowiedzie w kocio³ach parafialnych
wiêtego Miko³aja w Kaliszu i Uniejowie w dniach 24 i 31 sierpnia, tudzie¿ 7 bie¿¹cego miesi¹ca i roku. Tamowanie ma³¿eñstwa nie zasz³o. Ma³¿onkowie nowi owiadczyli, i¿ zawarli
umowê przedlubn¹ przed Janem Niwiñskim [imiê i nazwisko nieczytelne], rejentem Kancelarii Ziemiañskiej Guberni Warszawskiej w Kaliszu na dniu dzisiejszym. Pozwolenie do zawarcia tego ma³¿eñstwa dla panny m³odej udzielone zosta³o ustnie przez obecnego temu aktowi
ojca. Akt ten nowo zalubionym i wiadkom przeczytany, przez nas, nowo zalubionych, wiadków i ojca nowo polubionej podpisany zosta³, z nadmienieniem, i¿ ma³¿eñstwo to b³ogos³awi³
Przymusowe licytacje maj¹tku.
Wywiad W o d z i ñ s k i e g o ukaza³ siê w Kurierze Warszawskim (nr 1) dopiero w r. 1911,
ju¿ po mierci poetki.
4
5

GDZIE JEST MÓJ SKARB? ACH, GDZIE JEST GNIAZDO MOJE?

155

ksi¹dz Wincenty Kochanowicz, wikariusz przy kociele parafialnym w Uniejowie w obecnoci podpisanego. (-) ks. Falkiewicz z. prob., (-) Jan Jaros³aw z Kroczowa Konopnicki, (-) Maria
Wasi³owska, (-) Eugeniusz Konopnicki, (-) Walenty Górczycki, (-) Józef Wasi³owski ojciec 6.

Jaros³aw Konopnicki mia³ ju¿ 32 lata i by³ starszy od panny m³odej o ca³e 12 wiosen.
Urodzi³ siê 8 II 1830 w M³ynach Piekarskich nad Wart¹, w parafii Dobra. Jego rodzicami
byli Wawrzyniec i Katarzyna z Pobóg-P¹gowskich. Szczyci³ siê herbem Jastrzêbiec. Nic
nie wiemy o jego dzieciñstwie, latach szkolnych i doros³ych do czasu lubu z Mari¹ Wasi³owsk¹. Z cytowanego na pocz¹tku listu Konopnickiej do Wodziñskiego dowiadujemy siê,
¿e Jaros³aw mia³ jeszcze rodzeñstwo, m³odszych od siebie braci: Eugeniusza, Leona, Stanis³awa, Honoriusza, Kazimierza, oraz siostry: Magdalenê i Ameliê. By³ tak¿e wspó³w³acicielem dóbr Bronów (Bronów, Bronówek, Kobylniki, Spendoszyn, Konopnica
i Piotrów).
Pañstwo m³odzi po lubie zamieszkali w Bronowie, maj¹tku nale¿¹cym do rodziny
Konopnickich od 1790 roku. Razem z nimi mieszka³ ojciec Jaros³awa, Wawrzyniec Konopnicki. Pierwsze miesi¹ce ich wspólnego ¿ycia przysz³a poetka wspomina z odurzeniem. Z wylewnoci¹ wie¿o polubionej mê¿atki pisa³a z Bronowa do swoich sióstr 28 III
1863:
Jestem jak odurzona. Piêkna rzecz! Przerzucaj¹ ciê w inny wiat, inne ¿ycie, daj¹ ci nowe
nazwisko, po³o¿enie i stosunki, sercu nawet twemu ka¿¹ biæ taktem jakich obcych uczuæ. Toæ
podziwiaæ siê wolno i nie od razu opamiêtaæ siê mo¿na. Zreszt¹ jestem trochê rozpieszczona
i wiem bardzo dobrze, ¿e siê nikt na mnie gniewaæ nie mo¿e i nie powinien. Chcecie pewno
wiedzieæ, co siê ze mn¹ dzieje? I wyobra¿am sobie, ¿e nie mia³ybycie mi za z³e, gdybym
dzieñ po dniu od owej rody a¿ do dzisiejszej soboty opisa³a Wam szczegó³owo. Mo¿e jestem
zbyt zarozumia³a s¹dz¹c, ¿e kogo poza Bronowem mo¿e zajmowaæ moje ciche ¿ycie. Ale ju¿
raz powiedzia³am, ¿e jestem trochê zepsutym dzieckiem i ¿e Bóg wie, co czasem przychodzi
mi do g³owy. Otó¿ powiem Wam, ¿e jestem bardzo, bardzo szczêliwa. Nie wiem doprawdy, co
stanowi to szczêcie: czy serce i charakter Jaros³awa, czy szacunek i dobre imiê, jakie mu tutaj
powszechnie przyznaj¹, czy ten ma³y, stary domek pod s³omianym dachem 7, co wywie¿ony,
jak uró¿owiona babinka zachowa³ wszystkie cechy swoich omal nie matuzalowych latek, pocz¹wszy od pochy³ej postawy i niskich sufitów belkowanych, a¿ do serduszek wyr¿niêtych
w zielonych okiennicach.
Nie wiem, co siê sk³ada na moj¹ swobodê: czy ten stary ogród z wielkimi, przypominaj¹cymi Wasze kasztany, jesionami i bia³odrzewami, z leszczynow¹ i grabow¹ altank¹, w której
mój gapa Andru zbiera dzi g¹sienice, czy ta przychylnoæ wsi ca³ej dla dworu, a wiejskich
gêsi itd., dla dworskiego rzepaku i koniczyny, czy ranek niezbyt ranny z trzaskaj¹cym od ognia
kominkiem, czy wieczór zbieraj¹cy nas do gazet i ksi¹¿ki 8, doæ, ¿e jestem szczêliwa i swobodna ca³ym sercem. I gdyby nie tatarzy, co mi w oczach b³yszcz¹, i gdyby nie ich strza³y, co
mi w uszach wiszcz¹ 9, rajem by³by dzi dla mnie ten dworek pod lasem, a anio³em w¹satym
 Jaros³aw. Kto wie, czy skutkiem ¿ywej wyobrani lub fixatoaru 10 nie uwierzy³abym, ¿e mój
szatyn jest brunetem, ja, co niegdy o czarnych oczach marzy³am, choæ nie wiem doprawdy,
czy czarne bardziej potrafi³yby kochaæ i dziecinniæ siê razem z Mani¹. Rano zwykle bawimy
siê z kotkiem, ma³ym, szarym Pifusiem, który nie zawsze zrêcznie rzucany, by³ powodem mojej doæ przykrej kilkudniowej choroby, za co zosta³ najmi³ociwiej odwo³any z sypialnego
Archiwum parafii w. Miko³aja w Kaliszu, Liber Matrimonium 1862, poz. 46.
Dworek w Bronowie, w takim stanie, jak przedstawi³a go poetka, przetrwa³ do 1902 roku.
Dom Konopnickich opisa³ podczas jednej z wypraw dziennikarskich w te strony Z. N a i m s k i
(Kurier Warszawski 1902, nr 289). Zob. tak¿e charakterystykê dworu w Niemczakach M. K on o p n i c k i e j (w: Nowele.  Opowiadania.  Szkice.  Obrazki. T. 3. Warszawa 1974, s. 239. Pisma zebrane. Red. A. Brodzka).
8
O ksi¹¿kach znalezionych na strychu w Bronowie pisa³a M. K o n o p n i c k a w licie do
E. Orzeszkowej z 3 V 1879 (K-2 1920).
9
A. M a l c z e w s k i, Maria. Warszawa 1976. Pieñ I, w. 545546.
10
Obecnie przyjêta forma: fiksatuar  dawniej brylantyna.
6
7
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pokoju, póki siê pani jego nie ubierze, a pan nie wyjdzie do gospodarstwa. Jaros³aw lubo tak
wysoki i powa¿ny przy obcych, jak zaklêty królewicz zmienia dla mnie swe usposobienie  nie
za³o¿y³abym siê nawet, czy nie maleje przypadkiem? Wiem tylko, co zrazu sta³o by siê niepodobnym, ¿e mo¿na siê z nim bawiæ jak z lalk¹. Rzeczywicie, jest tak dobry, ¿e siê poddaje
wszelkim moim figlom i pustotom, a ja nawzajem pozwalam siê ca³owaæ, bo sama ca³ujê tylko
od wielkiego dzwonu. Za to poza obrêbem naszych dzieciñstw i mi³oci nigdy nie pozwalam
sobie grymasiæ lub sprzeciwiaæ siê jego woli. Nie jest wymagaj¹cym, ale gdyby nim by³ nawet,
zdaje mi siê, ¿e zawsze, przynajmniej w chwili propozycji powtórzy³abym mu serdecznym fiat.
Porobi³am tu du¿o znajomoci. Co prawda, nigdy nie ¿y³am w kó³ku tak licznym i tak towarzyskim. S¹siedztwa s¹ bardzo mi³e  za mi³e nawet  jak mówi Jaros³aw, ile razy przed nim chwalê
tego lub owego. To tylko zdaje mi siê dziwnym w tych stronach, ¿e bardzo wiele pod wzglêdem
wieku jest niedobranych ma³¿eñstw. Mog³abym naliczyæ kilku mê¿ów du¿o od ¿on m³odszych.
Ja przy moim Jaros³awie wygl¹dam jak kruk bia³y tej okolicy. [cyt. za: CzM 1113]

¯ycie codzienne to tak¿e liczne odwiedziny pobliskich dworów i gospodarstw  Konopnicka pisa³a dalej w licie do sióstr:
Bylimy tu na kilku wiêkszych zebraniach z powodu imienin: jak na w. Leokadiê u pp.
Dzierzbickich w Tkaczewie, trochê arystokratów i choruj¹cych na pañstwo, sk¹d dopiero trzeciego dnia rozje¿d¿ali siê gocie; na w. Felix w Biernacicach u mego siwiutkiego dru¿by p. Lisieckiego; na w. Kazimierz u pp. Karwowskich. Jest to moja najmilsza znajomoæ, gdzie obchodzono imieniny pana, a chrzciny tygodniowego potomeczka. Ale te¿ teraz jakemy stanêli na siódmej czy ósmej wizycie w nieznane jeszcze s¹siedztwo, tak ani sposób wybraæ siê dalej: i czasu
ma³o, i myl czym innym zajêta prawie gor¹czkowo  weso³o lub bolenie. [cyt. za: CzM 13]

W idylliczne niemal¿e ¿ycie m³odej rodziny wkraczaj¹ wydarzenia styczniowe roku
1863 (S 3236). Konopnicki najprawdopodobniej nie bra³ udzia³u w powstaniu (nie ma go
w spisach powstañców), ale  jak wynika z listu poetki do sióstr  móg³ byæ zaanga¿owany
w organizowanie pomocy dla powstañców.
Dzi trzeba siê tak wiele obawiaæ, a mo¿na siê tak wiele spodziewaæ! Ósmego marca
wieczorem Jaros³aw by³ aresztowany. Pomawiano go o pomoc dla powstañców, o przechowywanie broni. Ale ¿e rewizja nic nie wykry³a, a chleb powszedni tak samo pewno lub nie z równym sercem by³by udzielony wrogowi, wiêc uznali go niby niewinnym z jak najmocniejszym
zastrze¿eniem, ¿eby siê drugi raz w ich rêce nie dosta³. Musiano siê, widaæ, spodziewaæ jakiego oddzia³u naszych biedaków w broniewskim lesie, bo przysz³o do czterystu piechoty i konnicy dosyæ. Co ja te¿ mia³am strachu, ani sobie wyobraziæ umiecie, choæ starszy z oficerów, nie
zastawszy Jaros³awa, bardzo wzglêdnym by³ na moje po³o¿enie i tylko wymawiaj¹c siê niemo¿noci¹ dalszego marszu podczas fatalnej s³oty, prosi³ o gocinê dla siebie i ludzi. Nawet za
powrotem Jaros³awa w nocy nie wiedzielimy nic o zamiarze aresztowania. Nazajutrz dopiero
wysz³o szyd³o z worka. W dziwnych ¿yjemy czasach! [cyt. za: CzM 13]

W ka¿dym razie bardziej prawdopodobne jest, ¿e Jaros³aw by³ organizatorem pomocy, ni¿ to, ¿e jako powstaniec bra³ udzia³ w styczniowych potyczkach 11. Mimo i¿ ¿ycie
w Bronowie toczy³o siê dalej swoim rytmem 12, wed³ug Konopnickiej, która relacjonowa³a
w licie do sióstr (z 8 VI 1868):
11
Przez lata próbowano przypisaæ Konopnickiemu nale¿enie do jakiej partii powstañczej,
udzia³ zbrojny w powstaniu styczniowym i represje, które z tego powodu spotka³y tak¿e i poetkê
(zob. A. L e o, Garæ listów Marii Konopnickiej. Przegl¹d Wspó³czesny 1935, nr 163.  W. L e op o l d, Maria Konopnicka. Warszawa 1954, s. 1920). C z a p c z y ñ s k i (CzM 14) utrzymuje, ¿e
Konopnicki nie uczestnicz¹c w zrywie 1863 r. móg³ porednio pomagaæ powstañcom, np. przez u³atwianie kontaktów, dostarczanie ¿ywnoci itp. Patriotyczn¹ wersjê udzia³u Konopnickiego w zrywie 1863 r. podtrzymywa³a jeszcze w 1927 r. Laura Pytliñska (zob. Sz 8283).
12
Jak zauwa¿a C z a p c z y ñ s k i (CzM 17), Konopnicka bardzo zwi¹za³a siê z Bronowem,
podobnie jak z Gusinem czy wczeniej z Suwa³kami i Kaliszem. Te miejscowoci, a tak¿e okoliczne
wsie by³y t³em, a nawet orodkiem ¿ycia przedstawionego w nowelach i opowiadaniach.
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prawie ka¿da chwila [...] obznajamia nas z czym nowym  chocia¿ nie zawsze przyjemnym.
Wiêc i tutaj lubo nie zasz³y ¿adne nadzwyczajne wypadki, dzieñ do dnia niepodobny i wiele
rzeczy nowymi mam nazwaæ ochotê. [cyt. za: CzM 17]

Pojawia³y siê kolejno dzieci, o których informowa³a siostry 13. Ciê¿ar utrzymania domu,
rodziny spad³ na Mariê, gdy¿ Jaros³aw  jak pisa³a poetka do Antoniego Wodziñskiego 
sprawowa³ a¿ 32 opieki, nic dziwnego, ¿e naszymi dzieæmi zajmowaæ siê musia³am
sama 14. Chodzi tu o fakt, ¿e Konopnicki przyjmowa³ opiekê nad dzieæmi, których ojcowie polegli w powstaniu styczniowym lub zostali wywiezieni na katorgê w g³¹b Rosji.
Oprócz tego prowadzi³ procesy, a ¿e by³ podobno bardzo skuteczny, to i spraw mia³ bardzo
wiele. Liczne d³ugi wisz¹ce nad maj¹tkiem (i nad kolejnymi, których dzier¿awc¹ by³ Konopnicki), bra³y siê zapewne i st¹d, ¿e m¹¿ pisarki wydawa³ wiele pieniêdzy na pomoc
ch³opskim dzieciom. Boles³aw Lutomski, który dobrze go zna³, w swoim wspomnieniu
zanotowa³:
Konopnicki nale¿a³ do pierwszych, których nowa era zasta³a gotowymi do apelu. W starej
ziemi kaliskiej, gdzie ziemiañstwo bardzo by³o podówczas czu³e na dobro publiczne, wyborowe grono po wiêkszej czêci m³odych dzia³aczy, jak np. Zygmunt Komornicki z Wrz¹cy, Czes³aw Pu³awski z Grzymiszewa, Celiñski z Cekowa, Jab³kowski z Cielc, Niemojewski z Marchwacza itd. Podjêli wród ziomków sprawê uobywatelnienia w³ocian, ju¿ to jako gorliwi
cz³onkowie Tow. Rolniczego, ju¿ te¿ z w³asnej inicjatywy. Niebawem mieræ pogasi³a ¿ywoty
jednych, drudzy poszli na tu³aczkê, lecz w owej chwili byli oni wierni panuj¹cej idei swego
¿ycia  pomno¿enia liczby obywateli kraju zarówno przez rozsiewanie owiaty wród ludu,
przez dostarczanie mu pojêæ o obowi¹zkach spo³ecznych, jak i przez dobroczynne wskazówki
praktyczne co do uprawy roli, hodowli inwentarza, s³u¿enie rad¹ i czynn¹ w potrzebie pomoc¹
podczas chorób, nieurodzajów i innych klêsk 15.

Po upadku powstania styczniowego Konopnicki jako niezmordowany dzia³acz spo³eczny i obroñca ch³opów w³¹czy³ siê w akcjê pomocy najbiedniejszym warstwom. Lutomski dalej pisa³:
Zdrowy instynkt wskaza³ mu pracê nad ludem na wsi i w parafii, w gminie i w powiecie,
jako drogowskaz chwili. Zanim program tej pracy pojawi³ siê w organach opinii publicznej,
on, prawdziwy syn ziemi, wyry³ go sobie od dawna niezatartymi zg³oskami w sumieniu. Konopnicki by³ bardzo rzadkim ju¿ dzisiaj typem polskiego szlachcica demokraty, zwi¹zanego
dziedzicznie wszystkimi fibrami z ziemi¹ i z ludem, nie frazeologicznie, lecz serdecznie, jego
program wyrasta³ bowiem bezporednio z gleby i z tradycji 16.

Konopnicka w licie do Wodziñskiego  przypomnijmy  pisa³a, ¿e w Bronowie Sfera
¿ycia by³a huczna, szlachecka, w znaczeniu niedbania o jutro, a t³em ¿ycia by³y zjazdy,
Istniej¹ powa¿ne trudnoci z ustaleniem faktycznych dat urodzin dzieci poetki, zw³aszcza
Heleny i Laury. W jednym przypadku zachowa³a siê wzmianka. W licie z 8 VI 1868 K o n o p n i ck a pisa³a do swoich sióstr: Nowoci¹ tak¿e jest pi¹te ju¿ dziecko: Janek  wiêc i cianiej u nas
jeszcze, i w nocy nie zawsze spaæ mo¿na (cyt. za: CzM 17). Konopniccy nie dbali o zanotowanie
w ksiêgach urzêdowych narodzin swoich dzieci. Niewykluczone, ¿e nawet nie chrzcili ich od razu,
np. Zofia zosta³a ochrzczona przed lubem, gdy mia³a ju¿ 24 lata (zob. L 275). Metryki m³odszych
ch³opców spisano w r. 1878, gdy Stanis³aw mia³ 11, a Jan 10 lat (zob. H. S ³ a w i ñ s k a, Lata gorzkich dowiadczeñ. W zb.: ladami ¿ycia i twórczoci Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materia³y biograficzne. Zebra³ i oprac. J. B a c u l e w s k i. Przedm. S. S z w a lb e. Warszawa 1963, s. 323324). W niemowlêctwie zmarli dwaj synowie Konopnickich: W³adys³aw i Stefan, urodzeni miêdzy 1864 a 1866 rokiem.
14
Cyt. za: W o d z i ñ s k i, op. cit.
15
B. L u t o m s k i, p. Jaros³aw Konopnicki (wspomnienie pomiertne). Goniec Poranny i Wieczorny 1905, nr 268, z 21 VI.
16
Ibidem.
13
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polowania, jarmarki, s¹dy polubowne. Natomiast wiadectwo Lutomskiego wskazuje, ¿e
czas na bryczce i na koniu Konopnicki przeznacza³ dla ch³opów 
nikomu rady, pomocy i zabiegów nie odmawia³ 17 . Wyborny znawca obyczajów ludu i szlachty, stosunków panuj¹cych i prawa administracyjnego, rodzin, okolicznych zwi¹zków lub antagonizmów miêdzy nimi, Konopnicki wyborne oddawa³ us³ugi zdrowym pogl¹dom na rzeczy,
prawdziw¹ sumiennoci¹ zdania i czynem. Ludu naszego nikt lepiej od niego nie zna³ i nie
kocha³. Kto s³u¿y innym, ten sobie s³u¿yæ nie mo¿e. Otó¿ nieboszczyk by³ ca³kowicie innym
oddany, spêdza³ ¿ycie na bryczce i na koniu, w bezustannych pos³ugach s¹siedzkich, przyjacielskich, spo³ecznych 18.

Odmienna tak¿e jest opinia Lutomskiego o charakterze Konopnickiego, który nie
szuka³ rozrywek, lecz dobrze czyni³ innym, prosty i serdeczny, mia³ zawsze rêkê otwart¹
i radê gotow¹ 19.
Jednak  jak siê okaza³o  bêd¹c zarz¹dc¹ maj¹tku, nie umia³ poradziæ sobie z administrowaniem tymi dobrami i w koñcu, w obliczu nieuchronnego upadku, Bronów (podobno
podczas choroby Jaros³awa 20) zosta³ sprzedany 21. W roku 1872 Konopniccy przenieli siê
do Gusina  niewielkiej posiad³oci po³o¿onej 15 km na pó³noc od Bronowa, wchodz¹cej
w sk³ad dóbr Ambro¿ew. W aktach bronowskich Jaros³aw Konopnicki figurowa³ jako dzier¿awca Gusina, ale, jak pisze Halina S³awiñska:
nie mo¿na porównaæ wartoci i znaczenia obu tych tak ró¿nych miejscowoci. Bronów  to
ogromny maj¹tek, z³o¿ony z kilku wiosek, Gusin  to zaledwie du¿e gospodarstwo, które zosta³o rozparcelowane po I wojnie wiatowej w 1921 roku. [S 52] 22

Konopnicka prze¿y³a w Gusinie prawie 5 lat. Tu przysz³a na wiat jej córka Laura.
Wychowaniem gromadki dzieci zajmowa³a siê wy³¹cznie poetka, która musia³a zadbaæ nie
tylko o ich utrzymanie, ale tak¿e o wykszta³cenie. W tym celu zatrudni³a korepetytora 
Konstantego Krynickiego. Jaros³awa natomiast poch³ania³y coraz bardziej skomplikowane procesy s¹dowe 23. Nieporozumienia, jakie w okresie gusiñskim pojawi³y siê miêdzy
ma³¿onkami, dotyczy³y przede wszystkim zakresu obowi¹zków domowych oraz wykszta³cenia dzieci. Jaros³aw nie akceptowa³ literackich zainteresowañ ¿ony i wygórowanych
ambicji odnonie do wykszta³cenia pociech. Przypuszczalnie niezbyt przychylnym okiem
patrzy³ na m³odego nauczyciela swoich dzieci. Samej Konopnickiej nie odpowiada³ zupe³nie taki model rodziny, w którym ¿ona ¿yje zamkniêta w czterech cianach, a jedynym jej
zajêciem jest prowadzenie gospodarstwa i wychowywanie dzieci.
Konopnicka ostatecznie opuci³a Gusin jesieni¹ 1877. W licie do Wodziñskiego pisa³a: Ojciec mój zaproponowa³ mê¿owi mojemu, ¿ebym zamieszka³a przy nim z dzieæmi, którym ju¿ trzeba by³o nauki. M¹¿ mój propozycjê przyj¹³ 24. W ten sposób zamyka³
17
Podobnie o Jaros³awie Konopnickim pisa³ Z. N a i m s k i (Kurier Warszawski 1902, nr 289,
z 17 X), mówi¹c, ¿e m¹¿ poetki by³ »ch³opskiego serca«, s³u¿y³ w³ocianom swym rad¹ i pomoc¹.
18
L u t o m s k i, op. cit.
19
Ibidem.
20
Mo¿e to o tej chorobie wspomina K o n o p n i c k a siostrom w licie z 8 VI 1868: Jaros³aw
przeszed³ w tym czasie niebezpieczne zapalenie p³uc i ¿o³¹dka. Nadzwyczaj szybko rozwinê³a siê
choroba, lecz i ratunek by³ natychmiastowy. Wiêc siê szczêliwie skoñczy³o na jednej tylko nocy
pe³nej niepokoju, bo ju¿ nazajutrz po pijawkach i bañkach mia³ siê lepiej (cyt. za: CzM 17).
21
Dzia³o siê to w r. 1868, kiedy ojciec Jaros³awa sprzeda³ maj¹tek Arturowi Dzierzbickiemu
(zob. S 3839). Prawdopodobnie Wawrzyniec Konopnicki przeniós³ siê wraz z synami Eugeniuszem i Leonem do £odzi. Konopniccy jeszcze 4 lata dzier¿awili Bronów, by w 1872 r. przenieæ siê
do Gusina.
22
O Gusinie i znaczeniu gusiñskiego okresu w ¿yciu poetki zob. S 5263.
23
O jednym z nich pisze S ³ a w i ñ s k a (S 5354).
24
Cyt. za: W o d z i ñ s k i, op. cit.
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siê doæ znacz¹cy w ¿yciu poetki okres. Jego podsumowania dokona³a Konopnicka w licie do Elizy Orzeszkowej z 2 IV 1879, opisuj¹c swoje lata przy boku mê¿a i powody
odejcia od Jaros³awa:
Czy mam rodzinê? Tak; mê¿a, który jest znacznie starszy ode mnie i mieszka na wsi;
mam dzieci (Bo¿e! jak¹ gromadê!), które tu przy mnie ucz¹ siê w Warszawie. Otó¿ mimo to
wszystko zdaje mi siê czêsto, ¿e nie mam rodziny. [...]
Czy jestem szczêliw¹? Powiem Ci, d³ugo dosyæ zdawa³o mi siê, ¿e  tak. Zdawa³o siê!
jak¿e ³udz¹cym jest to ma³e s³ówko! Zdaje siê nic ci nie brak; wstajesz, gdy ci siê podoba;
pijesz kawê z mniej wiêcej dobr¹ mietank¹; dowiadujesz siê, ¿e w oborze przyby³o graniate
cielê  a w kurniku kurczê czubate; w po³udnie masz na obiedzie proboszcza lub jakiego zamaszystego s¹siada; wieczorem czytasz gazetê; w niedzielê podziwiasz jaskrawe stroje s¹siadek;
i jeste zadowolon¹ z ¿ycia, z ludzi, z siebie nawet, zupe³nie, jak na przyzwoit¹ osobê przystoi.
 A¿ naraz  przychodzi jaki wieczór gwiadzisty, jaka noc bezsenna, która ci w piersi rozbudza têsknotê i nienazwane pragnienia; i pytasz siê: co jest szczêcie? a potem pytasz: jest¿em
szczêliw¹? i nagle  robisz tak nadzwyczajne odkrycie jak Kolumb: w przeb³ysku wiat³a
spostrzegasz l¹d nowy, wiat lepszy, wy¿szy.  I c z u j e s z p o n i e s p o k o j n y c h r z ut a c h m y  l i, ¿ e n i e j e s t j e s z c z e z u p e ³ n y m s z c z ê  c i e m m i e æ m ê ¿ a,
k t ó r y u w a ¿ a ¿ o n ê z a s w o j e n a j s t a r s z e d z i e c k o; g ³ o  n o c a ³ u j e i g ³ o n o k r z y c z y; p o l u j e, j e  d z i d o m i a s t e c z k a i o s p o r a c h g r a n i c z n y c h
r o z p r a w i a.  S p o s t r z e g a s z, n i e s z c z ê s n a, ¿ e n i e w y s t a r c z a c i g r a n i at e c i el ê, d o r o d n e g ³ ó w k i k a p u s t y, p a r ê m o d n y c h f i o k ó w i r o z m o w a
o n i c z y m.  S p o s t r z e g a s z, ¿ e b y t t w ó j j e s t b y t e m z a m k n i ê t e g o
w k l a t c e p t a k a, k t ó r y s w o j ¹ d r o b n ¹ g ³ ó w k ê, p e ³ n ¹ m o t y w ó w l e  n y c h
p i e  n i, r o z b i j a o s z c z e b l e w i ê z i e n i a.  Têsknisz, pragniesz, p³oniesz... Tym gorzej dla Ciebie: legumina opadnie; suknie wyjd¹ z mody; co gorsza, zyskasz nazwê dziwaczki
w s¹siedztwie.  Zginiesz, jeli ca³¹ energi¹ wie¿o zbudzonej duszy nie ukochasz jakiej idei,
wiêkszej o ca³e niebo od trosk twoich powszednich; jeli sobie nie postawisz w myli jakiego
wysokiego celu; zginiesz, jeli nie nauczysz siê milczeæ, przebaczaæ, obcowaæ z przyrod¹ i szukaæ
choæby tych drobnych odruchów wiedzy, jakie s¹ przystêpne samotnej wieniaczce. [K-2 17
18; podkrel. J. N.]

Jaros³aw jeszcze 10 lat gospodarzy³ w Gusinie. S³awiñska, która spotyka³a siê z mieszkañcami Gusina pamiêtaj¹cymi Konopnickich lub przechowuj¹cymi wspomnienia o niezwyk³ych mieszkañcach wsi, pisze:
zw³aszcza mê¿czyni w rozmowie zawsze solidaryzowali siê z Jaros³awem, owiadczaj¹c: Mój
ojciec mówi³, ¿e to by³ dusza pan. Pamiêæ o dobrym panu utrwali³a siê silniej [...]. Ch³opi
lubili go, bo siê nie wynosi³, z ka¿dym pogada³, bywa³ zawsze na ch³opskich weselach, zajmuj¹c honorowe miejsce obok pañstwa m³odych. Szczególnie lubi³y go dzieci, gdy¿ nosi³ dla nich
cukierki w kieszeniach. Bywa³ panem szczodrym, ale i gwa³townym. le go w 1953 roku wspomina³a J. Woniakowa ze winic [ok. 4 km od Gusina  J. N.], bo zbi³ j¹ grub¹ lag¹, gdy jej
krowy wesz³y w szkodê na pañskie pole. [S 55]

Kiedy Konopnicka przeprowadzi³a siê do Warszawy na pocz¹tku r. 1878, by³a ju¿
osob¹ znan¹ 25. Czytano jej teksty rozsiane po rozmaitych pismach; zapewne te¿ wiedziano
o niezwykle pochlebnej opinii, jak¹ m³odej poetce i jej utworowi Przygrywka wystawi³
w Tygodniku Ilustrowanym Henryk Sienkiewicz. Do stolicy przywioz³a ze sob¹ gromadkê szeciorga dzieci. Zamieszka³a wpierw u swojego ojca, radcy prokuratorii, który
od 1878 r. by³ na emeryturze (w wyniku skierowanej przeciwko polskim urzêdnikom reformy Departamentu Sprawiedliwoci). Musia³ to byæ dom du¿y, skoro  oprócz Konopnickiej i jej dzieci  mieszka³ tu tak¿e Wasi³owski z drug¹ ¿on¹ i synem. Po mierci ojca
Konopnickiej pojawi³y siê najprawdopodobniej konflikty Marii z m³od¹ macoch¹. Ich skut25
Bardzo ciekawie warszawski okres w ¿yciu Konopnickiej omawia S. F i t a w Warszawie
pozytywistów (Warszawa 1992, s. 6677).
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kiem by³ wyjazd pisarki z dzieæmi do Jaros³awa w Gusinie. Konopnicka przebywa³a tam
oko³o 4 miesi¹ce, tzn. do czasu, kiedy Konstanty Krynicki  niegdysiejszy guwerner dzieci Konopnickich  wyszuka³ doæ tanie mieszkanie w Warszawie przy ul. Piekarskiej 7.
Poetka sprowadzi³a siê tam w pierwszych dniach sierpnia 1878 i mieszka³a do padziernika tego roku. Tu zajmowa³a siê wychowaniem swoich dzieci, szukaniem szkó³, prowadzeniem lekcji w ró¿nych punktach Warszawy, a nade wszystko tworzeniem. Jej popularnoæ
jako pisarki wzrasta³a z roku na rok 26.
Jaros³aw tymczasem gospodarzy³ nadal na niewielkim folwarku w Gusinie, bra³ udzia³
w ¿yciu towarzyskim, odwiedza³ znajomych i prowadz¹c w dalszym ci¹gu procesy ma³o
zajmowa³ siê sprawami maj¹tku. Tylko niekiedy przyje¿d¿a³y do niego dzieci: synowie,
by mu pomóc w prowadzeniu interesów (np. w r. 1882 Tadeusz), córki na odpoczynek.
Niestety, nieumiejêtna polityka gospodarska musia³a zakoñczyæ siê fiaskiem. Konopnicki
zaci¹ga³ coraz to nowe po¿yczki, popada³ w d³ugi (mimo i¿ prowadzone procesy przynosi³y mu ca³kiem spore dochody), byæ mo¿e te¿ dlatego, ¿e i tu znaczne sumy pieniêdzy
przeznacza³ na wykupywanie ch³opskich synów od wojska oraz na pokrywanie kosztów
kszta³cenia dziewcz¹t wiejskich. W koñcu Konopnicki zosta³ spektakularnie usuniêty z maj¹tku w czerwcu 1883 (a nie w r. 1887, jak podaje w swoich ustaleniach J. S³omczyñska,
a za ni¹ H. S³awiñska, S 73). Konopnicka opisuje ten fakt w licie do stryja Ignacego (L 120).
Ponadto z listu do niego z 22 XII 1882 dowiadujemy siê, ¿e poetka na pokrycie d³ugów
z Gusina sprzeda³a fortepian (L 102). List z 23 XI 1887 informuje, ¿e Jaros³aw Konopnicki gospodarzy³ ju¿ w maj¹tku w Górze w Sieradzkiem, a pomaga³ mu syn Stanis³aw. Konopnicka pisa³a do stryja:
Stasiek pomaga Ojcu w gospodarstwie, a ja utrzymujê, ¿e czas traci, ale co robiæ, kiedy
musi wpierw przejæ te starania o uwolnienie siê od wojska, które mu zagra¿a tej jesieni. Poniewa¿ za Ojciec zadecydowa³, ¿e musi go mieæ u siebie, wiêc czekam cierpliwie, a¿ siê to
skoñczy, daj Bóg, szczêliwie. [L 219]

Do Góry przyje¿d¿ali tak¿e na odpoczynek syn Jan 27 i córka Zofia 28. I tutaj Jaros³aw
26
Interesuj¹c¹ opiniê o Konopnickiej (tak¿e jako o kobiecie!) z tych czasów zawar³a
E. O r z e s z k o w a (Listy zebrane. Red. J. Baculewski. Do druku przygotowa³ i komentarzem opatrzy³ E. J a n k o w s k i. T. 3. Wroc³aw 1956, s. 62) w listach do J. Kar³owicza. W pierwszym, z 6 V
1884, pisa³a: Konopnicka cieszy siê tam [tj. w Warszawie] popularnoci¹ ogromn¹ nie tylko jako
pisarka, lecz i jako kobieta. Uchodzi podobno powszechnie za genialn¹ poetkê i jedn¹ z najpiêkniejszych kobiet towarzystwa. Przeznaczenie dziwne. Do lat trzydziestu kilku siedzia³a na wsi nieznana,
prawie uboga, sk³opotana gospodarstwem i dzieæmi. W latach 40-stu wykierowa³a siê na genialn¹,
wiatow¹ i piekn¹ kobietê. Zazwyczaj bywa to pora schodzenia z pola pod ka¿dym wzglêdem, ona
tymczasem w porze tej wesz³a na wszystkie mo¿liwe. W innym za licie, z 18 XII 1887, dodawa³a: Czy Szan〈owny〉 Pan osobicie Konopnickiej nie pozna³? Ja zna³am j¹ w dzieciñstwie z bliska,
teraz widujê bardzo rzadko i ma ona dla mnie wiele uroku  nie tylko ju¿ jako poetka, ale jako
kobieta. Ci, którzy z ni¹ ¿yj¹, s¹ pe³ni uwielbienia dla niej (ibidem, s. 8586). Dla przeciwwagi
zgo³a inn¹ opiniê o pisarce mia³a J. S a w i c k a (Ostoja), która w licie do Orzeszkowej z 11 XI
1884 dzieli³a siê wra¿eniami ze spotkania z Konopnick¹:
P. Konopnicka  czy mam byæ szczer¹? Lêkam siê, ¿eby miê Pani nie pos¹dzi³a o zbyt powierzchowny, mo¿e nawet pretensjonalny s¹d o takiej znakomitoci? Ale nawet pod strachem nagany muszê powiedzieæ, co mylê, wszak Pani zapytywa³a miê o wra¿enia?
Otó¿  p. Konopnicka nie podoba³a mi siê wcale. Nie wiem, jak¹ jest w olimpijskim otoczeniu,
dla maluczkich za wygl¹da srodze niedostêpn¹. Prosi³am j¹ o u³atwienie mi wspó³pracownictwa
w »wicie« w formie streszczeñ albo sprawozdañ z zagranicznej literatury; odpowiedzia³a, ¿e »wit«
w swoich ma³ych rozmiarach ma dostateczn¹ liczbê wspó³pracowników; ale odpowied brzmia³a
tak jako..., ¿e potem ¿adne ju¿ pytanie na myl nie przychodzi³o. S¹dzê, ¿e bêdzie to nasze pierwsze
i ostatnie spotkanie (ibidem, t. 4 〈1958〉, s. 273).
27
Zob. list M. K o n o p n i c k i e j do córki Zofii z 8 X 1888 (BUW 1425).
28
Z. K o n o p n i c k a w licie do ksiê¿nej W³adys³awowej Czartoryskiej z 16 XI 1887 wspo-
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nie tylko prowadzi³ ¿ycie towarzyskie (zob. L 213, z 23 XI 1887), ale równie¿ by³ zaanga¿owany w dzia³alnoæ spo³eczn¹, a mo¿e nawet konspiracyjn¹. Chodzi tu o powszechn¹
w latach dziewiêædziesi¹tych akcjê wyjazdu za chlebem do Brazylii. W Prawdzie
z r. 1890, w numerze 44, wspominano o agentach, i¿ na odpustach, targach, a nawet nabo¿eñstwach niedzielnych sprzedaj¹ ksi¹¿eczki pisane w potwornym jêzyku polskim, zawieraj¹ce rysunki królowej angielskiej, papie¿a opiekuna Polaków, widoki kocio³ów
i brazylijskich wiosek. Pokazuj¹ tak¿e portrety ch³opów w chwili przybycia do Brazylii i po dwóch miesi¹cach pobytu. Ci ostatni s¹ elegancko ubrani, w cylindry i z workami
z³ota... Naganiacze pojawiali siê nie tylko w stacjach pogranicznych, ale docierali nawet
do szynków i fabryk warszawskich. Za jednego z takich agentów uwa¿ano Jaros³awa Konopnickiego, mê¿a poetki. Dowiedziawszy siê o tym, oburzona Konopnicka pisa³a do Laury
19 III 1891:
Mia³am wczoraj list od Stasia z ciekaw¹ wiadomoci¹. Oto ni mniej, ni wiêcej, tylko rozpuszczono w okolicach Uniejowa i Guzowa pog³oskê, ¿e ojciec by³ w Brazylii, ¿e wynalaz³
drogê suchoputn¹, jak mówi¹ ch³opi, któr¹ siê tylko trzy dni do Brazylii jedzie, ¿e widzia³ siê
z królow¹ angielsk¹, która mu da³a ogromn¹ masê ziemi i kaza³a wracaæ do Polski po ch³opów,
skutkiem czego ojciec wydaje bilety do Bremy. Ca³a ta historia by³aby mieszn¹, gdyby nie to,
¿e wda³y siê w to w³adze. Przed kilku dniami zjecha³ wójt, milicjanty, wiadkowie i robili tam
rewizjê wszystkich papierów szukaj¹c spisu emigrantów i owych biletów do Bremy. Nic wprawdzie nie znaleli, ale podano ojca jako agenta namawiaj¹cego do emigracji i ma byæ wzywany
do s¹du... [cyt. za: Sz 403404]

Nie wiadomo, jak zakoñczy³a siê ca³a sprawa, ale ta wzmianka  prawdziwa lub nie 
wiele mówi o zaanga¿owaniu Jaros³awa Konopnickiego w dzia³alnoæ polityczn¹.
Razem z ojcem w Górze prawdopodobnie mieszka³a córka, Helena. Wtedy  jak nale¿y przypuszczaæ z listu Konopnickiej do stryja Wasi³owskiego  da³a znaæ o sobie choroba
psychiczna córki (L 214, z 23 XI 1887). Poetka nie by³a zadowolona z panuj¹cej w Górze,
jej zdaniem, atmosfery pró¿niactwa (L 125, z 13 X 1883). W maju 1890 Jaros³aw Konopnicki zosta³ i z tego maj¹tku usuniêty i zamieszka³ w Gorzuchach ko³o Sieradza. 30 IV
1890 pisa³a Konopnicka do syna Jana o tym wydarzeniu:
Bardzo smutn¹ wiadomoæ otrzyma³am dzi od ojca. Okazuje siê, ¿e interesa w Górze
dosz³y do najsmutniejszej ostatecznoci i ¿e ojca ju¿ wyeksmitowali z Góry. Ojciec wprawdzie
utrzymuje, ¿e do niej powróci, ale s¹dzê, ¿e bêdzie to tylko dalszy ci¹g bezu¿ytecznego procesu, bo nie ma na wiecie takiego s¹du, który by przyzna³ prawo posesji dzier¿awcy niep³ac¹cemu rat umówionych i niszcz¹cemu maj¹tek. Tymczasem siedzi tedy ojciec w Gorzuchach, zapewne razem z Jêdrzejem, bo zdaje siê, ¿e tam innych budynków nie ma. Ale to mniejsza.
Nigdy nie przewidywa³am dobrego koñca tej gospodarki i by³am przygotowan¹ na zupe³ny
upadek jej prêdzej czy te¿ póniej. Co gorsza to to, ¿e Stasiek chory. Szczêciem jeszcze, ¿e nie
w Gorzuchach, bo by tam zmarnia³ chyba, ale w szpitalu w Sieradzu, gdzie ma jak¹ tak¹ wygodê, doktora co dzieñ i opiekê, i stosowne utrzymanie. Rubla na dzieñ to kosztuje. Trzeba zawczasu siê przygotowaæ na zap³acenie tego, bo kto da? Ojciec? Mylê, ¿e nie. Ja pos³a³am
Stakowi przedwczoraj trzydzieci rubli, nic jeszcze nie wiedz¹c, do Góry. Jeli odeszl¹ do
Gorzuch, to sam Stasiek nic nie dostanie. Pisa³am dzi do Warty, ¿eby przesy³kê ekspediowali
wprost do Sieradza, ale nie wiem, czy list dojæ zd¹¿y. [BUW 1424] 29

W tym czasie  10 VII 1890, w Czêstochowie odbywa siê lub Zofii z Boles³awem
Królikowskim. Uroczystoæ po³¹czona jest ze zjazdem rodzinnym, w którym nie bierze
mina³a: Przez kilka tygodni by³am u Ojca na wsi, gdzie gospodarowa³am z ca³ym zapa³em pensjonarki. Z pocz¹tku nie sz³o mi jako, lecz po pewnym czasie by³am tak dobr¹ wiejsk¹ gosposi¹ jak
gdybym nigdy w ¿yciu nie oddala³a siê od kur i kaczek (Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory
Czartoryskich, rkps Ew 1439).
29
Zob. te¿ list poetki do Laury w tej samej sprawie (BUW akc. 3177).
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udzia³u, nie wiadomo dlaczego, m¹¿ poetki (byæ mo¿e, wskutek zaostrzaj¹cego siê konfliktu miêdzy ma³¿onkami!).
Konopnicki mieszka³ w Gorzuchach zaledwie 2 lata. W roku 1892  z powodu awantur zwi¹zanych z dzier¿awieniem maj¹tku  zosta³ stamt¹d usuniêty i przeniós³ siê do córki Zofii, do Warszawy 30. Konopnicka nie by³a z tego faktu zadowolona. Radzi³a córce,
aby poszuka³a dla ojca jakiego taniego mieszkania, zapewni³a mu jakie takie utrzymanie
(mo¿e w jakim przytu³ku  Jaros³aw by³ chory), i to z dala od rodziny! Pisa³a do Zofii
31 I 1892:
Martwi mnie bardzo ten p o b y t o j c a w W a r s z a w i e, który siê staje chronicznym.
Napisa³am list do ojca doæ cierpki, ¿eby zwróciæ uwagê jego na ca³y ten ciê¿ar, jakim Was
obarcza. I zdarza siê to w tej chwili, gdy wszystkim tak ciê¿ko! Jedyna rzecz by to usprawiedliwi³a: choroba. Z twojej strony pomów z ojcem stanowczo co do owego umieszczenia go gdziekolwiek i op³aty sta³ej za utrzymanie i pomieszczenie. Trzeba wybieraæ miasto ma³e jakie, dla
tanioci, a tak¿e z innych wzglêdów, ze wzglêdów wiêkszego spokoju. Przypuszczam, ¿e ojciec po prostu boi siê wróciæ do Gorzuchów z powodu awantury ze Zgl. i tu siê tylko tak przytaja w Warszawie. Juciæ, ¿e nikt takich rzeczy p³azem nie puszcza. Ale co siê robi z Kliñskim?
Czy sam tam zosta³ na zamarzniêcie i mieræ z g³odu? Boæ ten przecie nie poradzi sam sobie.
Okropne s¹ te rzeczy! By³oby potworne po prostu, gdybym nie widzia³a w postêpowaniu ojca
jakiego maniactwa i zalepienia umys³owego. Inaczej trudno by poj¹æ to wszystko, na co od
tylu lat patrzymy. [cyt. za: CzT 8788]

Nie wiadomo, na co chorowa³ m¹¿ poetki ani czego dotyczy³ konflikt z nieznanym
Zgl. (mo¿e to w³aciciel?) i jak d³ugo Jaros³aw mieszka³ u Zofii w Warszawie. W listach
do Zofii wci¹¿ pojawiaj¹ siê zapytania Konopnickiej o Ojca, raz zdawkowe: Ojca pozdrawiam, a nieraz zagadkowe, jak np. to w licie z Genui z 13 IX 1892: A ojciec i jego
sprawa, w jakim stanie? (cyt. za: CzT 91) 31. Byæ mo¿e, jest to dalszy ci¹g klopotów zwi¹zanych z maj¹tkiem w Gorzuchach. Musia³y one byæ znaczne, skoro jeszcze w r. 1898
Konopnicka zwierza siê córce: Sprawa Ojca mnie drêczy. Ale co my poradziæ mo¿emy
(cyt. za: CzT 109), i 4 lata póniej znów siê dopytuje: Jak stoi sprawa ojca? (cyt. za:
CzT 124). Ciekawe, ¿e poetka za ka¿dym razem przysy³a³a na utrzymanie mê¿a pieni¹dze,
np. dla ojca na ubranie (cyt. za: CzT 96). W licie z 22 II 1896 Konopnicka pisze do
Zofii: Ojciec wiem, ¿e by³ w Warszawie, bo mi donosi³a Lora [...] (cyt. za: CzT 102),
Czy Ojciec u Was? (cyt. za: CzT 105). Czy to oznacza, ¿e Konopnicki nie mia³ sta³ego
w tym czasie zamieszkania w Warszawie? Jak siê wydaje, Jaros³aw opuci³ dom córki
najprawdopodobniej w r. 1900, kiedy ujawni³a siê choroba psychiczna Boles³awa Królikowskiego, mê¿a Zofii. Konopnicki zamieszka³ wtedy u syna w Arkadii, w £owickiem,
gdzie Jan Konopnicki obj¹³ w dzier¿awê m³yn Micha³a Radziwi³³a 32. Na kilka lat to miej30
Zob. S ³ a w i ñ s k a, Lata gorzkich dowiadczeñ, s. 9394. List M. K o n o p n i c k i e j do
córki Zofii z 14 IX 1891 zawiera informacjê, ¿e w Gorzuchach przebywa³ z Jaros³awem Konopnickim syn Stanis³aw (3 lata!). Najprawdopodobniej obydwaj znaleli schronienie u Zofii w Warszawie. Pisze poetka  Abycie oboje nie wypuszczali Staka ze swojej moralnej opieki. B¹dcie dla
niego wyrozumiali, póki z niego nie opadnie ta kora obojêtnoci i apatii, jak¹ porós³ w Gorzuchach.
Wszak to dawniej inny ca³kiem ch³opiec by³, ale trzy lata w takich warunkach, pod takimi wp³ywami
spêdzone nie mog¹ przejæ bez ladu (BUW akc. 3177).
31
Miesi¹c póniej w licie do Zofii, pisanym z Nicei 15 X 1892, poetka ka¿e córce z wys³anych przez siebie pieniêdzy 5 rubli daæ ojcu, to jest na jego potrzeby [...] (BUW 1424). Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e Konopnicka  mimo nieformalnej separacji  by³a ci¹gle zale¿na od mê¿a, np. w sprawach dotycz¹cych paszportu.
32
Jaros³awa Konopnickiego zameldowano w jednym z folwarków nale¿¹cych do dóbr Nieborowa. Chodzi o Myszaków. Nazwa ta bowiem pojawia siê w formularzu staraj¹cej siê o paszport
Konopnickiej, która podaje j¹ jako miejsce tak¿e swojego zamieszkania  zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (KCKP 138).
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sce sta³o siê siedliskiem Konopnickich. Tutaj odbywa³y siê zjazdy rodzinne 33 i tutaj z chorym mê¿em przyjecha³a w r. 1901 Zofia 34. Poetka nadal wysy³a³a pewn¹ kwotê na utrzymanie mê¿a. W licie wyprawionym z Monachium 10 I 1900 pisze najstarszej córce, ¿e
z pieniêdzy, które otrzyma od Méyeta, 25 rubli przeznaczy dla Jaros³awa  aby Janek ojcu
co sprawi³, jak trzeba (cyt. za: CzT 111). Decyduje siê tak¿e dok³adaæ do utrzymania
mê¿a w domu Janka w Arkadii: Poczciwy Janek pociesza mnie w swoim licie, ¿e da
sobie radê, ale wiem dobrze, jak mu bêdzie ciê¿ko. Bêdê trochê dok³ada³a na ojca, ale to
tak ma³o! (cyt. za: CzT 116).
Jak wynika z artyku³u Boles³awa Lutomskiego, Konopnicki w Arkadii prowadzi³ bardzo ruchliwe ¿ycie:
Los go ch³osta³, warunki materialne by³y coraz ciê¿sze, zbli¿y³a siê staroæ, ale on nigdy nie
uzna³ siê za pokonanego, zachowa³ zawsze odpornoæ umys³u i niewygas³¹ namiêtnoæ s³u¿enia
sprawie. S³u¿y³ jej za pod rozmaitymi postaciami. Widzia³em go po raz ostatni przed trzema laty
w Arkadii pod £owiczem, gdzie osiad³ u syna. Daleki by³ od przygnêbienia i gnunoci, chocia¿
siedem towarzyszy³o mu krzy¿yków, chocia¿ tak wiele prze¿y³. Zaj¹³ siê nauczaniem m³odzie¿y
wiejskiej, leczeniem ludu. Z tajon¹ radoci¹ czytywa³ listy od wychowañców swoich, dawnych
ch³opców wiejskich, którzy dziêki jego wskazówkom, pomocy i nauce wyszli na po¿ytecznych
ludzi, na dobrych rzemielników, oficjalistów i fachowców. To by³o jego prawdziw¹ dum¹, takie
wiadectwa rozrzewnia³y to szlachetne, na wskro mêskie i na wskro polskie serce 35.

Na uwagê zas³uguje wzmianka w wypowiedzi Lutomskiego, ¿e Konopnicki przebywaj¹c w Arkadii naucza³ wiejsk¹ m³odzie¿. Prawdopodobnie by³o to nauczanie nielegalne
i, byæ mo¿e, w tym celu  przez córkê Laurê i Stanis³awa Pytliñskiego  kontaktowa³ siê
z nauczycielk¹ Cecyli¹ niegock¹. 22 X 1900 wys³a³ do córki list (jedyny ocala³y list
Jaros³awa  mo¿emy poznaæ piêkny charakter jego pisma!):
Kochana Lorciu! Jutro jadê do Warszawy, to mo¿e by³aby tak dobra i przys³a³a mi adres
W[ielmo¿]nej niegockiej, a mo¿e bym sam j¹ poprosi³ o wiadomy Ci list  Jankowie dzi jad¹
do Pañstwa dozorców Kobielskich, wiêc ja zostajê w domu, inaczej wpad³bym do Was. ciskam Was oboje serdecznie. Kochaj¹cy Ojciec Jaros³aw 36.

Trudno ustaliæ, czego mia³by dotyczyæ wiadomy list niegockiej. Mamy informacje, ¿e organizowa³a ona tajne nauczanie:
by³a twórczyni¹, dusz¹, sercem i kierowniczk¹ tej wielkiej konspiracyjnej, jak¿e szerokie krêgi zataczaj¹cej akcji. Niepodobna przecie¿ by³o, nawet gdy sta³o siê od tych spraw na uboczu,
nie s³yszeæ o owym pocz¹tkowym nauczaniu, o sieci tajnych szkó³ek na przedmieciach Warszawy, o potajemnej nauce czytania, pisania, rachunków i historii polskiej w warszawskich
ochronkach 37.

Z arkadyjskiego okresu Konopnickiego zachowa³ siê jego artyku³ Znad brzegów
Bzury napisany dla Gazety Kaliskiej (1900, nr 88). W artykule tym apelowa³ on o solidarnoæ ziemian w obliczu wyborów do zarz¹du Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
i utworzenie w Kaliszu towarzystwa wzajemnego ubezpieczenia pracowników rolnych.
Nic wiêc dziwnego, ¿e Jaros³aw Konopnicki w pamiêci przyjaciela zapisa³ siê jako
cz³owiek maj¹cy na wskro polskie serce.
Zob. J. W e g n e r, Maria Konopnicka w Arkadii i Nieborowie. Warszawa 1975.
M. K o n o p n i c k a pisa³a w licie do syna Stanis³awa 13 I 1901 (BUW 1424): A Zosia
z Bolkiem ju¿ w Arkadii.
35
L u t o m s k i, op. cit.
36
Rkps, MK¯/AH/245.
37
H. D u n i n ó w n a, Odesz³o  ¿yje. Warszawa 1961, s. 178179. Z konspiracyjn¹ dzia³alnoci¹ niegockiej by³ zwi¹zany m¹¿ Laury, Stanis³aw Pytliñski, który oko³o 1892 r. zosta³ aresztowany i osadzony w Cytadeli w³anie za udzia³ w tajnym nauczaniu.
33
34

164

JACEK NOWAK

Pobyt mê¿a poetki w Arkadii trwa co najmniej do roku 1903. Konopnicka, odwiedzaj¹c syna Jana, musia³a widywaæ siê z mê¿em. Coraz czêciej jednak powraca³a do marzeñ
o kupnie domku z ogrodem. W licie do Orzeszkowej, wys³anym z Arkadii 10 I 1903 38,
snuje plany odnonie do swojego k¹ta i pisze, i¿ boi siê, ¿e jeli nie kupi sobie mieszkania, to ciasne ko³o rodzinnych projektów zadecyduje, ¿e za obowi¹zek mój uwa¿anym
bêdzie zamieszkanie razem z moimi [tzn. z mê¿em] w Arkadii (K-2 117118). Poetka
tego nie chce i stwierdza:
Jeli za zamieszkam z nimi, ulegnê fatalnej depresji, która ju¿ teraz daje mi siê uczuæ
bardzo silnie. Jest tu bowiem mój m¹¿ i s¹ ró¿ne stosunki, które by mnie wprost zgnêbi³y,
gdybym codziennie patrzeæ na nie mia³a. [K-2 118]

Jak wiadomo, Konopnicka otrzyma³a od narodu we wrzeniu 1903 dworek w ¯arnowcu ko³o Krosna. Mia³a wreszcie swój k¹t. Nigdzie nie pojawi³y siê wzmianki, czy
kiedykolwiek Jaros³aw odwiedzi³ tam ¿onê. Nie umiemy te¿ powiedzieæ, czy mia³ taki
zamiar, chocia¿ szanta¿owa³ Mariê, ¿e to zrobi, jeli ta nie przyle mu pewnej sumy pieniêdzy. Poetka pisa³a o tym do Zofii 28 V 1904: ...przyszed³ list od ojca, w którym stawia
ultimatum zadziwiaj¹ce: albo mu zaraz polê sto rubli, albo przyjedzie do ¯arnowca. Ha,
no zobaczymy (cyt. za: Sz 528).
Kiedy w r. 1903 Jan przeniós³ siê do Ciechanowa, Jaros³aw zamieszka³ razem z synem.
Zmar³ tam 11 VI 1905 39. Pogrzeb odby³ siê 15 VI. Konopnicka przyjecha³a z ¯arnowca na
uroczystoci ¿a³obne, a potem z rodzin¹ spêdzi³a kilka miesiêcy. mieræ mê¿a musia³a mocno wp³yn¹æ na ni¹, skoro do ks. Stefana Dembiñskiego pisa³a z Misdroy 21 VII 1905:
Przesz³am wiele, chorowa³am ciê¿ko, mieræ otar³a siê o mnie z bliska, dotkn¹wszy nasz¹
rodzinê, a tak przyjæ do siebie nie mog¹c, dot¹d jestem w podró¿y, chocia¿ czêæ znaczn¹
czasu spêdzi³am w Warszawie, w³anie z powodu owej mierci. [K-4 338]

Jaros³aw zosta³ pochowany na Cmentarzu Pow¹zkowskim. Jego grób znajduje siê
w kwaterze 275, w pi¹tym rzêdzie.
Lutomski, podsumowuj¹c swoje wspomnienie o Jaros³awie Konopnickim, pisze:
¯ycie nadaje nam dowolnie role do spe³nienia. Komparsi 40, jak piana p³yn¹ po powierzchni,
bohaterowie id¹ na dno. Ale kto chce poznaæ barwê i g³êbokoæ wody, odgarn¹æ powinien
pianê, zagarniaj¹c¹ jej powierzchniê. Kto chce poznaæ wartoæ i istotne czynniki bytu, widzieæ
i odgadywaæ powinien tych cichych bohaterów, pracuj¹cych na dnie, w g³êbi procesu spo³ecznego, o których nie pisz¹ dzienniki i których unika reklama. Oni s¹ w istocie najlepszymi wyrazicielami ducha powszechnego. Takim bohaterem, takim wiernym synem swej ziemi by³
Konopnicki i niech jego pamiêæ zostanie miêdzy nami 41.

Mamy oto dwie opinie o Jaros³awie  ¿ony i przyjaciela. Która jest prawdziwa? Mylê, ¿e ka¿da z nich zawiera spor¹ czêæ prawdy o tym cz³owieku. Szkoda, ¿e nigdzie nie
ma wiadectw dzieci o swoim ojcu. Mo¿e i pisa³y do matki, mo¿e Zofia relacjonowa³a
38
Konopnicka przebywa³a w Arkadii kilka miesiêcy po mierci Boles³awa Królikowskiego,
mê¿a Zofii. Zob. W e g n e r, op. cit., s. 3435.
39
Nekrolog o mierci mê¿a poetki dwukrotnie ukaza³ siê w Kurierze Warszawskim (1905,
nry 161 i 162): p. Jaros³aw Konopnicki, opatrzony w. sakramentami, zmar³ dnia 11 czerwca
1905 r., prze¿ywszy lat 76 [!]. Pogr¹¿ona w g³êbokim smutku rodzina zawiadamia krewnych, przyjació³, kolegów i znajomych o wyprowadzeniu zw³ok z domu na dworzec kolei w Ciechanowie, które nast¹pi w rodê, dnia 14 bm. o godz. 7-ej po po³udniu, oraz o pogrzebie, odbyæ siê maj¹cym
w Warszawie dnia 15 bm., tj. w czwartek, o godz. 5-ej po po³udniu, z kolei nadwilañskiej przy ul.
Zakroczymskiej na Cmentarz Pow¹zkowski. Osobne zaproszenia rozsy³ane nie bêd¹.
40
Kompars  aktor graj¹cy niem¹ lub podrzêdn¹ rolê na scenie; kto przeciêtny, mierny, ma³o
znacz¹cy.
41
L u t o m s k i, op. cit.
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matce pobyt ojca w Warszawie, mo¿e Jan opowiada³ o ¿yciu z ojcem w Arkadii i Ciechanowie? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: Jaros³aw Konopnicki by³ cz³owiekiem, który odegra³ w ¿yciu poetki wielk¹ rolê i który zas³uguje na ¿yczliw¹ pamiêæ.
Problematyka listów
Prezentowane w ostatniej czêci tego artyku³u listy Marii Konopnickiej do mê¿a Jaros³awa s¹ zaledwie szcz¹tkiem daleko obszerniejszej z pewnoci¹ korespondencji miêdzy
ma³¿onkami. Zreszt¹ poetka stara³a siê chocia¿ na odleg³oæ zachowaæ nienaganne relacje
z nim, gdy¿ wed³ug prawa by³a od niego wci¹¿ ca³kowicie zale¿na. Kodeks obowi¹zuj¹cy
w Królestwie Polskim np. nie przewidywa³, aby zamê¿na kobieta dysponowa³a samodzielnie
w³asnym maj¹tkiem 42 i aby mog³a swobodnie poruszaæ siê po Europie bez zgody mê¿a.
Jak siê wydaje, ta zale¿noæ by³a dla poetki najtrudniejsza do zniesienia (i tutaj popiera³a
ca³ym sercem wysi³ki ówczesnych feministek, które chcia³y wiêkszej swobody cywilizacyjnej dla kobiet). Konopnicka mia³a np. trudnoci z meldunkiem za granic¹, kiedy koñczy³a siê wa¿noæ jej paszportu. Musia³a wtedy albo powróciæ do kraju, albo w odpowiednim urzêdzie Królestwa przed³u¿yæ wa¿noæ dokumentu. Na to jednak potrzebna by³a
zgoda mê¿a. Te k³opoty s¹ zwi¹zane z obowi¹zuj¹cym od 1825 r. Kodeksem Cywilnym
Królestwa Polskiego, który jasno okrela³, ¿e miejscem zamieszkania ¿ony jest miejsce
zamieszkania mê¿a 43. 10 I 1900 w licie do Zofii poetka wspomina³a:
Za z pozosta³ych 50 rubli [otrzymanych od Méyeta] to bym chcia³a zap³aciæ koszta ojca
przesiedlenia do Warszawy, bo znów wkrótce nowego pasportu potrzebowaæ bêdê, wiêc ¿eby
unikn¹æ k³opotu i wiêkszego kosztu [...]. [cyt. za: CzT 111112]

Do Orzeszkowej z ¯arnowca 23 VIII 1904 pisa³a:
Du¿e trudnoci w otrzymaniu paszportu. £atwiej mi tedy przetrzymany zap³aciæ, ni¿ wyjednywaæ go nie tylko u w³adz, lecz, co jest szczytem formalnoci wprost miesznych, u mojego mê¿a. To drugie  ostatni okup nominalnej w³adzy  bronione jest z wielkim nak³adem
przykroci dla mnie. Mówiê Ci to w zaufaniu. [K-2 141142]

Przytoczony w ostatniej czêci niniejszego artyku³u list 6 do Jaros³awa najlepiej ilustruje zagadnienie paszportowych trudnoci.
Drugim punktem spornym w relacjach z Jaros³awem by³a sprawa chorej umys³owo
córki Heleny (ur. 1869  zm. po 1905). Niewiele wiemy o jej dzieciñstwie. Jakich wskazówek dostarczaj¹ opowiadania Konopnickiej dla dzieci, m.in. Lalki Heluni, Jak siê dzieci
w Bronowie z Rozali¹ bawi³y itd. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e bohaterk¹ opowiadañ dzieciêcych jest w³anie córka autorki przedstawiana jako dziecko ruchliwe, bystre i m¹dre.
Kiedy w 1878 r. Konopnicka przenios³a siê do Warszawy, Helenka pozosta³a z ojcem.
W licie wys³anym do stryja Ignacego z lutego 1882 Konopnicka pisze, ¿e 13-letnia
córka mieszka³a z ojcem w Gusinie (L 84). Ale ju¿ 22 XII 1882 poetka donosi stryjowi,
¿e Helenka w domu bierze forsownie lekcje, ¿eby w maju zdaæ egzamin (L 102). Prawdopodobnie Helena by³a wykszta³con¹ nauczycielk¹. Trudno ustaliæ, jak¹ ukoñczy³a
pensjê. Z pewnoci¹ jednak nie podjê³a pracy, przebywaj¹c jaki czas u ojca.
Pierwsze wzmianki o zaburzeniach psychicznych Heleny Konopnickiej znajdujemy
w licie jej matki do Wasi³owskiego z 1887 r. (córka poetki mia³a wtedy ju¿ 18 lat!), w któTytu³ V O ma³¿eñstwie (KCKP 157) stanowi w punkcie 192, ¿e m¹¿ przez ci¹g trwaj¹cego
ma³¿eñstwa zarz¹dza maj¹tkiem ¿ony i jemu, jako obowi¹zanemu ponosiæ ciê¿ary ma³¿eñskie, s³u¿y u¿ytkowanie maj¹tku ¿ony. [...] m¹¿ nie bêdzie ograniczony w u¿ytkowaniu.
43
Tytu³ II O zamieszkaniu (KCKP 139) w punkcie 32 okrela, ¿e mê¿atka ma zamieszkanie
mê¿a swego.
42
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rym jest mowa o telegramie wzywaj¹cym Konopnick¹ do umieraj¹cego mê¿a gospodaruj¹cego w Górze. Ca³a sprawa okaza³a siê bolesnym ¿artem.
Wracaj¹c do tego telegramu, który nas tak wypêdzi³ z domu, w tak przykry sposób naraziwszy na szalony koszt i niewygodê, to wiemy ju¿, kto go przys³a³. Jest to wszak¿e bardzo
bolesna historia, bo rodzinna, i dlatego nie piszê o niej. Mogê tylko Stryjeczkowi powiedzieæ,
¿e z moich szeciorga dzieci mam teraz tylko trzech moich poczciwych ch³opaków, tudzie¿
moj¹ dobr¹ Zokê i równie zacn¹ Lorkê. A ¿e nie mieræ zabra³a mi trzeci¹, Helenê, nad tym
bolejê. [L 214]

W czerwcu 1888 Konopnicka pisa³a do Seweryny Duchiñskiej:
Dotknê³a mnie niespodziewanie nowa troska. Helcia zapad³a nagle na jakie nerwowe
cierpienie, które siê zapowiada bardzo niedobrze i grozi odwleczeniem spe³nienia naszych zamiarów na czas nieograniczony [K-4 384] 44.

O swoich udrêczeniach z córk¹ pisa³a poetka do stryja czêsto 45. Nigdy jednak nie
wspomina³a przy tej okazji o mê¿u.
Ocala³e listy do Jaros³awa w ogromnej wiêkszoci dotycz¹ nieszczêliwej dziewczyny i zawieraj¹ probê o zajêcie siê Helen¹. Niestety, ojciec nie zaopiekowa³ siê chor¹ córk¹, a brzemiê troski o jej ¿ycie i leczenie spad³o na dobrego i szlachetnego Jana.
Przytoczone w ostatniej czêci listy poetki do mê¿a ods³aniaj¹ bolesn¹ historiê córki
pisarki. S¹ pora¿aj¹cym wiadectwem okrutnoci choroby psychicznej i si³y, odwagi,
jak¹ musz¹ podj¹æ najbli¿si. Dla Konopnickiej, która by³a osob¹ znan¹ i popularn¹ w Warszawie, skandale Heleny stanowi³y nie tylko ogromne zmartwienie, ale i wstyd towarzyski. Nienormalne zachowanie córki, jej udawane ataki epileptyczne, kradzie¿e i oszustwa opisywane szczegó³owo w listach do Jaros³awa doprowadzi³y w koñcu do aresztowania i procesu. Córkê poetki osadzono w wiêzieniu na Pawiaku 46. Konopnicka sama
stawa³a w s¹dzie jako wiadek przy ustaleniu, czy H〈elena〉 poczytalna, czy niepoczytalna... Ja zaraz po z³o¿eniu zeznania wyjecha³am. Zbyt okropnym jest byæ tam z bliska
twarz¹ w twarz  pisa³a do córki Zofii 17 II 1890 (cyt. za: CzT 9). wiadkiem by³ tak¿e
Leopold Méyet w sprawie Heleny Konopnickiej oskar¿onej o szereg pope³nionych kradzie¿y.
Jest nieszczêliwe po³o¿enie z t¹ dziewczyn¹. Wszystkie kradzie¿e by³y pope³niane z takim rozmys³em i zrêcznoci¹, ¿e niepodobna pomyleæ, a¿eby to czyni³a osoba maj¹ca jakiekolwiek zboczenie umys³owe. Z drugiej znów strony, wiele pobudek i faktów wyt³omaczyæ
sobie niepodobna. Lekarze o jej stanie nie mog¹ wyrobiæ sobie prawdziwego, a co wa¿niejsza,
naukowego pojêcia. Po³o¿enie zreszt¹ jest bez wyjcia. Je¿eli orzekn¹, ¿e jest zdrowa  pojedzie na Syberiê, jako szlachcianka; je¿eli j¹ uwolni¹ jako wariatkê, nazajutrz po wypuszczeniu
z wiêzienia bêdzie kraæ na nowo. Przytu³ku ani szpitala dla tego rodzaju chorych u nas przy44
O ciê¿kich smutkach rodzinnych, których trzeba by³o zdusiæ w piersiach i na wiat nie puszczaæ, pisa³a poetka tak¿e do T. Lenartowicza w licie z 9 VII 1888. U autora Lirenki szuka³a rady,
co czyniæ, gdy spokój odst¹pi: Ludzie mówi¹, ¿e siê modliæ trzeba wtedy. Ale ten, kto siê modliæ
mo¿e, ten ca³ego spokoju swego albo nie utraci³, albo go ju¿ w czêci odzyska³. Ale kiedy siê burze
porw¹ i nawa³noæ przyjdzie  to i Boga nie widaæ przez chmury. Jako¿ siê wiêc modliæ wtedy? [...]
Czy jest inna do odzyskania go [tj. spokoju] droga, jak to mocowanie siê z sob¹ miertelne, podobne
do mocowania siê biblijnego Jakuba z anio³em, i czy jest inny sposób, jak to wypalenie ran serca
przez p³omieñ samej¿e boleci? (K-1 89).
45
Zob. np. listy M. K o n o p n i c k i e j do stryja: z 28 VII 1888 (L 232) i z 26 VIII 1888 (L 234).
46
Wiêzienie na Pawiaku (miêdzy ul. Dzieln¹ a Pawi¹) zosta³o wybudowane w latach 1829
1835. Po upadku powstania styczniowego przetrzymywano tam g³ównie wiêniów politycznych.
W roku 1877 wiêzienie powiêkszono o tzw. Serbiê, gdzie osadzano kobiety. Konopnicka zwiedza³a
wiêzienie w r. 1882 i swoje wra¿enia opisa³a w cyklu reporta¿y Za krat¹ (pierwodruk: wit 1886,
nry 21, 113118; wyd. ksi¹¿kowe: Ludzie i rzeczy. Szkice i obrazki. Warszawa 1897).
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najmniej nie ma, tak jak brak wielu równie wa¿nych rzeczy.  ¯al mi wielki matki, która z powodu tej córki uciek³a wprost z Warszawy [cyt. za: K-2 198] 47

Ostatecznie jedenastu lekarzy uzna³o [Helenê] za chor¹ umys³owo i niepoczytaln¹.
Bêdzie prawdopodobnie odes³ana do przytu³ku dla nieuleczalnych chorych w Górze Kalwarii...  donosi³ Méyet Orzeszkowej 3 III 1890 (cyt. za: Sz 341342) 48.
Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e ani Konopnicka, ani jej m¹¿ nie sprostali wyzwaniu.
Pisarka uciek³a z kraju, Jaros³aw ca³kowicie odsun¹³ siê od sprawy. Helena Konopnicka
przebywa³a w rozmaitych zak³adach dla psychicznie chorych. Jej losem interesowa³ siê
brat Jan, a tak¿e i sama matka, m.in. prosz¹c Wilhelminê Zyndram-Kocia³kowsk¹  pisarkê mieszkaj¹c¹ w Grodnie, by ta u³atwi³a umieszczenie Heleny w jakim domu zdrowia 49. Niestety, postêpuj¹ca choroba sprawia³a, ¿e m³oda dziewczyna ucieka³a ze szpitali
i systematycznie wszczyna³a coraz to nowe skandale. 17 II 1892 Konopnicka wspomina³a
w licie do Laury: Pisa³ do Was pewno Janek, ¿e Hel[ena] w ostatnich tarapatach znalaz³a
siê u sióstr mi³osierdzia w Kutnie 50 (BUW akc. 3177). Nie by³a tam d³ugo, skoro ju¿
15 IV 1892 pisze Konopnicka do córki: Id ty, Zoko, do Méyeta i pomów z nim, dlaczego j¹ wypucili z Tworków (BUW akc. 3177). Dwa dni póniej w licie z 17 VII 1892
pyta:
O H[elenie] czy wiesz z pewnoci¹, ¿e wysz³a? Bo od Janka zupe³nie przeciwn¹ otrzymujê wiadomoæ. Mam zamiar prosiæ Ojca, ¿eby zrobi³ podanie o pomieszczenie jej w zak³adzie
odpowiednim, a to na mocy wyroku orzekaj¹cego jej niepoczytalnoæ. [cyt. za: CzT 89]

Przypuszczalnie Helena w pocz¹tkach sierpnia 1903 znalaz³a siê w Arkadii u Jana,
który czyni³ starania, aby umieciæ siostrê w zak³adzie psychiatrycznym w Drewnicy 51.
12 VIII 1903 Konopnicka pisa³a do niego z ¯arnowca:
Twój smutny list  ach, jaki by³ smutny dla mnie!  odebra³am jeszcze w Krakowie. Straszny
jest los Heleny. ¯eby¿ j¹ tylko przyjêli do tej Drewnicy. Na te dwiecie rubli musimy siê zdobyæ. Proponowa³abym, ¿eby  jeli Pytliñski mo¿e jeszcze trochê przed³u¿yæ mi swój kredyt 
wzi¹æ te sto rubli, za które Stasiek mia³ przyjechaæ do ¯arnowca, na ten w³anie cel dla Hel[eny].
[cyt. za: CzT 69]

W koñcu córkê poetki umieszczono w szpitalu dla ob³¹kanych w Drewnicy. 2 X 1903
pisa³a Konopnicka do syna Jana:
Dziêki, o dziêki Bogu, ¿e Hel[enê] umieci³, ¿e siê wyrwa³a z tej poniewierki strasznej! I Tobie, drogie dziecko, dziêki, ¿e podj¹³ te ciê¿kie starania i do skutku wreszcie doprowadzi³. Cokolwiek i jakkolwiek bêdzie w tej Drewnicy, zawsze jej bêdzie lepiej, ni¿ by³o.
A kto wie, mo¿e po latach jeszcze i w niej samej co siê odmieni na lepsze. Co do strony
pieniê¿nej w tej sprawie, to ja ci zwrócê ca³e te przedwstêpne wydatki w sumie 45 rubli.
[BUW akc. 3177]
List L. M é y e t a do Orzeszkowej z 18 II 1890.
O planach umieszczenia Heleny w tamtejszym zak³adzie pisa³a M. K o n o p n i c k a do córki
Laury w licie z 17 II 1890: Robi¹ tam starania, ¿e[by] H[elenê] umieciæ w Kalwarii, ale dot¹d
siedzi na Pawiaku (BUW 1426).
49
Zob. komentarz E. J a n k o w s k i e g o (K-2 183).
50
Zak³ad prowadzi³y szarytki ze Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia w. Wincentego à Paulo.
51
Szpital powsta³ w 1903 r. w tej wsi (woj. mazowieckie) z inicjatywy za³o¿onego w 1889 r.
Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Umys³lowo Chorymi. W tym celu urz¹dzono opuszczone baraki po schronisku dla dzieci ¿o³nierskich. Pocz¹tkowo w zak³adzie przebywa³o 24 chorych. Kiedy liczba ich wzrasta³a, szpita³ powiêksza³ siê. Pierwszym dyrektorem by³ dr Karol Rychliñski, kierowa³ placówk¹ przez 30 lat. Przy niej by³o gospodarstwo rolne, które dostarcza³o warzywa, owoce i mleko. W czasie drugiej wojny wiatowej zak³ad zamieni³ siê w szpital wojenny.
Obecnie zak³ad nosi nazwê Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica
i znajduje siê w Z¹bkach pod Warszaw¹.
47
48
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Na tej informacji urywa siê historia Heleny Konopnickiej. Reszta pozostaje w sferze
domys³ów i plotek.
Listy w sprawie Heleny s¹ utrzymane w tonie bardzo dramatycznym, miejscami
nawet rozpaczliwym. Konopnicka relacjonuj¹c zachowanie córki, nie powstrzymuje siê
od okreleñ, które  w ustach matki  s¹ trudne do zaakceptowania, np. wyrodek, okropna
istota itp. Z pewnoci¹ listy pisane by³y na wie¿o po przykrociach wyrz¹dzanych przez
rodzone dziecko, kiedy jeszcze nie uda³o siê nabraæ dystansu do tych bolesnych wydarzeñ.
Jak siê wydaje, Konopnicka nie potrafi³a wyt³umaczyæ sobie postêpków Heleny chorob¹
psychiczn¹ córki. Jej zachowanie (nie tylko kleptomania, ale tak¿e zawieranie przelotnych
znajomoci 52, które zaowocowa³o pojawieniem siê dziecka!) dla znanej osoby, jak¹ by³a
niew¹tpliwie Konopnicka, nie stanowi³o wy³¹cznie osobistego dramatu, lecz równie¿ pewnego rodzaju skandal towarzyski. Mo¿e ³atwiej w tym kontekcie zrozumieæ pomys³ poetki, by w gazetach warszawskich umieciæ og³oszenie o zrzeczeniu siê odpowiedzialnoci
za czyny chorej psychicznie córki i okazania, ¿e rodzina wyrzeka siê wszelkiej solidarnoci z H[elen¹] i nic z ni¹ wspólnego nie ma (list 4 do mê¿a, z 9 I 1890).
Z przytoczonych w ostatniej czêci mojego artyku³u listów poetki do mê¿a wy³ania siê
kobieta osaczona, bezradna, nie maj¹ca oparcia w rodzinie i kompletnie za³amana. Ilustracj¹
takiego stanu jest jej wyznanie zanotowane w licie do Teofila Lenartowicza z 1 X 1889:
Smutki czasem s¹ takiego ciê¿aru, ¿e pod nim tchn¹æ trudno. Dusza zmaga siê wtedy
w sobie, ¿eby zebraæ wszystkie si³y na odparcie lub podtrzymanie brzemienia. Tak siê ze mn¹
dzia³o. Ciê¿ko ¿yæ. [K-1 105]

Listy do mê¿a nabrzmia³e s¹ wymówkami i zarzutami w pierwszej kolejnoci o brak
zainteresowania dzieæmi i tragedi¹ rodzinn¹. Konopnicka  mimo i¿ listy te rozpoczyna
zwrotem Kochany Jaros³awie  nie szczêdzi mê¿owi uwag o jego egoizmie, uporze i z³oliwoci, nieczu³oci, nieodpowiedzialnoci, obojêtnoci i znieczulicy, a wrêcz niedo³êstwie. Do zmiany postawy chce nak³oniæ mê¿a przez przywo³ywanie z jego ¿ycia faktów
natury kryminalnej, np. tolerowanie oszustw, fa³szowanie podpisów, a nawet tuszowanie
i przyzwalanie na kradzie¿ w³asnemu dziecku. Zdaniem poetki, zachowanie siê Jaros³awa
Konopnickiego zas³uguje na pogardê i potêpienie. Nic dziwnego, ¿e w takiej sytuacji pisarka podjê³a tak radykaln¹ decyzjê opuszczenia kraju i wyjazdu na prawie 20-letni¹ tu³aczkê po Europie.
Listy przynosz¹ tak¿e porednio informacje o innych dzieciach poetki. Przebija w nich
niezwyk³a troska o ich los  ¿ebym tylko mog³a byæ spokojn¹ o dzieci (list 5, z 22 I 1890).
W pierwszej kolejnoci chodzi tu o synów: Stanis³awa i Jana, którym zagra¿a pobór do
carskiego wojska. Konopnicka interweniuje u mê¿a, który w przesz³oci z dobrym  jak
mo¿na siê domylaæ  skutkiem za³atwia³ odroczenia lub ca³kowite zwolnienia obcym
ludziom. Zabiegi matki, która nawet na prze³omie maja i czerwca 1890 przyjecha³a do
Turku, gdzie mieci³a siê siedziba komisji wojskowej dla guberni piotrkowskiej, ko³atanie
do ró¿nych znajomych przynios³y po¿¹dane skutki. Uspokojon¹ jestem co do ch³opców
52
Wspomina o tym M. K o n o p n i c k a w licie do córki Zofii z 18 II 1889: Co do Heleny 
to s¹ nowiny o niej. Odebra³am przed paroma dniami list od Ostrowskiego, w której [?] opowiada
historiê swojej mi³oci dla niej, swoj¹ wiarê w ni¹ i zamiary powziête z nadziej¹ zupe³nego szczêcia. Przekona³ siê, ¿e by³ otumaniony, oszukany, zawiedziony. ¯a³uje stokrotnie wszystkiego, co
zasz³o, i prosi z najwiêkszym ¿alem o przebaczenie. Teraz dopiero widzi, jak szlachetnie z nim postêpowa³am. Nie pisze, co go rozczarowa³o i ukaza³o Helenê we w³aciwym wietle, ale zapewnia,
¿e napisa³ ten list dlatego, i¿ uwa¿a³ to za swój obowi¹zek i ¿e tego spokój jego wewnêtrzny wymaga³. £adny dokument. Dok¹d ten wyrodek Helena d¹¿y... Strach pomyleæ. Bo ¿e nie ma zamiaru
wyjæ za m¹¿  to widoczne. Udawa³aby d³u¿ej i lepiej. A zatem zrezygnowa³a ju¿ widaæ zupe³nie
na ¿ycie bez hamulca i bez czci. Okropna istota (BUW akc. 3177). Jeszcze wiêcej informacji na
temat ob³êdu córki Konopnickiej przedstawia L. M a g n o n e w artykule Córki Konopnickiej: strategia mimikry i jej symptom (Przegl¹d Humanistyczny 2009, nr 2, s. 5461).
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m³odszych, ¿e wolni bêd¹ od wojska. Janek jest ju¿ zupe³nie uwolniony, Sta nie bêdzie
nigdy trzyma³ miary  pisa³a poetka do stryja Ignacego 13 VII 1890 (L 274). Trudno
ustaliæ, jak¹ rolê w uwalnianiu synów od s³u¿by wojskowej odegra³ Jaros³aw Konopnicki.
Oprócz spraw poborowych listy do Jaros³awa dostarczaj¹ dodatkowych informacji o Janie, który ciê¿ko pracuje z krewnymi w Pêtkowicach i ¿yje prawie jak nêdzarz (list 3,
z 21 XII 1889). Poetka wzmiankuje o odwiedzinach u Tadeusza w Sannikach pod £owiczem. Wreszcie pisze o Laurze, która ukoñczywszy pensjê Henryki Czarnockiej by³a naprzód na utrzymaniu matki, a potem mia³a podj¹æ obowi¹zki nauczycielki w Kordylówce
na Podolu. Ten sam list przynosi wiadomoci o zainteresowaniach teatralnych najm³odszej córki pisarki, jej zamiarach wst¹pienia na drogê aktorsk¹ i zabiegach matki, aby Laurze wybiæ z g³owy aktorski chleb. W nastêpnym licie Konopnicka informuje mê¿a, ¿e
Laura zmieni³a zdanie i bêdzie pracowaæ w Wawrze pod Warszaw¹. Korespondencja z mê¿em by³a dla poetki tak¿e okazj¹ do zwrócenia uwagi na syna, Stanis³awa, który w tym
czasie mieszka³ z ojcem i pomaga³ mu w prowadzeniu gospodarstwa. Matka twierdzi³a, ¿e
syn w takich warunkach czas traci, dlatego  jak dowiadujemy siê z listów do Jaros³awa
 zachêca³a Stanis³awa do nauki, przysy³aj¹c mu np. niemieckie ksi¹¿ki i s³ownik.
Korespondencja do Jaros³awa uzupe³nia tak¿e nasz¹ wiedzê o warunkach ¿ycia poetki.
Dowiadujemy siê bowiem, ¿e  wskutek codziennych zgryzot  ma ona trudnoci z tworzeniem i prac¹, brakuje jej pieniêdzy na najpierwsze potrzeby i op³acenie mieszkania w Warszawie (list 5, z 22 I 1890). A w jednym z listów, pisanym z Drezna, donosz¹c mê¿owi o k³opotach z dowodem legitymacyjnym, nadmienia, ¿e wynajê³a skromne mieszkanie, do którego kupi³a nieco sprzêtów, aby nie byæ ci¹gle w cudzych k¹tach (list 6, z 11 XI 1895).
W koñcu listy do Jaros³awa Konopnickiego s¹ czytelnym dowodem na to, ¿e wyjazd
Konopnickiej z Królestwa mia³ wy³¹cznie charakter rodzinny. Poetka by³a zdeterminowana
w swoim postanowieniu, zlikwidowa³a mieszkanie w Warszawie (czêæ mebli przekaza³a
córce Zofii, a czêæ zostawi³a u znajomych) i dok³adnie obmyli³a plan pobytu za granic¹
(list 5, z 22 I 1890). Poznajemy tutaj kobietê o wyj¹tkowo silnym charakterze, stanowcz¹
i niezale¿n¹: Na moim stanowisku nie potrzebujê siê uciekaæ pod niczyje skrzyd³a (list 5,
z 22 I 1890).
Konopnicka opuci³a Warszawê i Królestwo na pocz¹tku roku 1890. Do córki Zofii
pisa³a 13 II:
Wyje¿d¿am jutro. Mo¿e w Krakowie zabawiê czas jaki, mo¿e pojadê do Styrii albo do
Szwajcarii, jak mi Bolek radzi. Sama dot¹d nie wiem, gdzie, bo mnie nic nie poci¹ga w ¿adn¹
stronê i wiem, ¿e wszêdzie bêdzie mi smutno. [BUW 1425]
Idê  i dr¿ê  i wracam przera¿ona,
I obcy wiat otacza mnie doko³a...
Ach! gdzie¿ jest d³oñ przyjanie wyci¹gniona?
Gdzie drogi g³os, co na mnie: pójd zawo³a?
Gdzie¿ sk³oniê skroñ? Ach! Gdzie¿ ja siê ukojê?
Gdzie p³yn¹æ dam tym wstrzymywanym ³zom?
Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?
Gdzie jest mój dom? 53

Listy Konopnickiej do mê¿a
Pisowniê oraz interpunkcjê w listach zmodernizowa³em wed³ug obowi¹zuj¹cych obecnie zasad. Zachowa³em jednak pewne charakterystyczne b³êdy, np. powinienby, opatruj¹c je wykrzyknikiem. Daty pozostawi³em w formie nadanej przez Konopnick¹. Tam, gdzie ich nie by³o, uzupe³ni³em je na podstawie analizy treci i umieci³em w nawiasach kwadratowych. Czêste u Konopnickiej
dopiski na marginesach ujête zosta³y w klamry {}. Miejsca uszkodzone oraz nie daj¹ce siê odczytaæ
wyrazy oznaczy³em kresk¹ w kwadratowym nawiasie [].
53

K o n o p n i c k a, Gdzie jest mój dom?, s. 125.
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1

[Warszawa], 20 XI [1889]
Kochany Jaros³awie.
Sêdzia pokoju 1 sam siê usun¹³ od sprawy H[eleny] jako szlachcianki. Oddano
papiery do S¹du Okrêgowego 2. O dalszych terminach nic nie wiem. Prawdopodobnie albo j¹ zamkn¹ w wiêzieniu, albo, jeli, jak dot¹d, powo³ywaæ siê bêdzie
na fakt, ¿e by³a leczon¹ w szpitalu wariatów 3, czym pewno adwokat jej broniæ j¹
zechce, to uznaj¹ j¹ za chor¹ umys³owo i wezw¹ Ciê momentalnie jako ojca, aby
j¹ wzi¹³ w opiekê. Ja bowiem usunê siê od opieki tej, raz dlatego, ¿eby byæ konsekwentn¹ w czynach, a raz ju¿ odmówi³am podpisu deklaracji przy jej wypuszczeniu ze szpitala; a po wtóre, ¿e ju¿ zanadto mnie to wszystko zgnêbi³o i nie mam si³
do dalszego znoszenia tych ciê¿arów, sama, bez ¿adnego, jak dot¹d, z Twej strony
udzia³u.
Co siê stanie  trudno przewidzieæ i trudno temu przeszkodziæ. Byæ mo¿e, i¿
Twoja obecnoæ w Warszawie podczas tej sprawy by³aby dla rodziny naszej korzystn¹. Ale poniewa¿ piszesz, ¿e przyjechaæ nie mo¿esz  to trudno. Mnie te
wszystkie przejcia i skandale, i zgryzoty codzienne znu¿y³y i zgnêbi³y ostatecznie. Bardzo te¿ byæ mo¿e, i¿ Warszawê zupe³nie opuszczê w krótkim czasie. Nie
jestem tu nawet bezpieczn¹. Przed tygodniem H[elena] wkrad³a siê do ogrodu
z rewolwerem, chcia³a strzelaæ, policjê wezwano. Dzieñ przed tym urz¹dzi³a tu
innego rodzaju skandal, odbywaj¹c jaki atak kilkugodzinny w sieni przed moimi
drzwiami naprzód, a potem w moim mieszkaniu przy zbiegowisku ca³ej ludnoci
naszego domu 4. Te rzeczy odbieraj¹ ostatki si³ i mo¿noci pracy.
Od paru miesiêcy nic prawie nie zarabiam, mieszkanie mam nawet nie op³acone dot¹d na ten kwarta³ 5. Tak nie mo¿e zostaæ nadal. Jeli wiêc uwa¿asz, ¿e Twoja
interwencja i nadal jest niemo¿liw¹ w tych sprawach, wiedz zawczasu, jakie ja ze
swej strony mam postanowienia.
¯egnam Ciê. Stasia6 ca³ujê serdecznie i proszê go, ¿eby napisa³ do mnie.
M. Konopnicka
BUW akc. 3177. Karta g³adkiego kremowego papieru listowego o wymiarach 116 × 184 mm.
Cztery stronice zapisane fio³kowym atramentem. Na stronicach 2 i 3 górny margines ok. 30 mm.
1
Konstytucja Królestwa Polskiego okrela³a zadania sêdziów pokoju. Artyku³ 144 Konstytucji mówi³, ¿e bêd¹ sêdziowie pokoju dla wszystkich klas mieszkañców. Obowi¹zki ich s¹ pojednawcze. Artyku³ 145 dodawa³: ¯adna sprawa nie bêdzie wniesiona do s¹du cywilnego pierwszej
instancji, je¿eli nie by³a wprzód wytoczona przed w³aciwego sêdziego pokoju, wyj¹wszy te, które
pod³ug prawa nie ulegaj¹ pojednaniu. W roku 1876 Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego orzeka³,
¿e tzw. s¹dy pokoju bêd¹ rozpatrywa³y sprawy mniejszej wagi zagro¿one kar¹ nagany, upomnienia,
grzywny, aresztu do 3 miesiêcy lub wiêzienia do roku. Sêdziowie pokoju zazwyczaj nie nale¿eli do
ludzi wykszta³conych, nie mieli praktyki s¹downiczej. Nie znali miejscowych stosunków ani obowi¹zuj¹cego w Królestwie prawa cywilnego (zob. A. K o r o b o w i c z, S¹downictwo Królestwa
Polskiego 18761915. Lublin 1995, s. 100). Sêdziami pokoju bywali przede wszystkim Rosjanie
o niskim poziomie moralnym i umys³owym. Rozstrzygali oni sprawy jednoosobowo (zob. S. M il e w s k i, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków. Warszawa 1982, s. 13, 15). Mianowa³ ich minister sprawiedliwoci po uzgodnieniu kandydatur z warszawskim genera³-gubernatorem (zob. K or o b o w i c z, op. cit., s. 7980). W Warszawie ustanowiono 15 sêdziów pokoju. Ich dzia³alnoæ by³a
bardzo negatywnie oceniana przez mieszkañców Królestwa.
2
Warszawski S¹d Okrêgowy od 1876 r. mieci³ siê w pa³acu Paca przy ul. Miodowej. Rozpatrywa³ sprawy cywilne i karne nie zastrze¿one dla sêdziów pokoju. Rozprawy prowadzone przez
trzyosobowy sk³ad sêdziowski odbywa³y siê zwykle w sali balowej pa³acu. Sprawa Heleny w s¹dzie
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okrêgowym toczy³a siê doæ d³ugo, gdy¿ jeszcze w lutym 1890 nie by³o wyroku. Poetka pisa³a w licie do Zofii z 17 II 1890: Od trzech dni jestem w Krakowie. Zatrzymam siê tu z miesi¹c, mo¿e
d³u¿ej. Zale¿eæ to bêdzie od przebiegu sprawy Hel〈eny〉, która to sprawa toczy siê w s¹dzie
okrêg[owym] (cyt. za: CzT 9).
3
Nie wiadomo, w jakim szpitalu. Warszawska Lecznica dla Ob³¹kanych w Tworkach powsta³a dopiero w listopadzie 1891. Byæ mo¿e, Helena przebywa³a w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus, który
posiada³ oddzia³ dla umys³owo chorych kobiet. Mê¿czyni z zaburzeniami psychicznymi przebywali w Szpitalu w. Jana Bo¿ego (zob. M i l e w s k i, op. cit., s. 389).
4
Podobn¹ historiê opisa³a Konopnicka w licie do Zofii z 30 V 1889: H[elena] wie¿o kaza³a siê obwoziæ po Warszawie, potem przyjecha³a do Frascati, wysiad³a z doro¿ki, kaza³a czekaæ
i obszed³szy pa³ac doln¹ furtk¹ uciek³a (BUW akc. 3177).
5
Poetka zamieszka³a w pa³acyku Frascati przy ul. Wiejskiej 10 na prze³omie kwietnia i maja
1877 i za trzy pokoje p³aci³a rocznie 400 rubli (zob. L 195, 201).
6
Syn Konopnickich pomaga³ ojcu w gospodarstwie w Górze.

2

Radom, d. 2 XII [18]89 r. 1

Kochany Jaros³awie.
Kiedy siê posy³a depeszê, to z pewnoci¹ nie po to, ¿eby czas na wyjanienia
traciæ. Ostatecznie droga do Warszawy nie kosztuje ¿adnych sum bajoñskich, a kto
tak ma³o jak Ty jest obci¹¿ony ciê¿arami obowi¹zków rodzinnych, ten mo¿e raz
na kilka lat powiêciæ dla nich jakie dziesiêæ rubli. Ale mniejsza o to. Ja chcia³am
porozumieæ siê z Tob¹ w sprawie Hel[eny] na miejscu, w chwili kiedy by³o tego
najbardziej potrzeba. Rzecz jest taka. Hel[ena] dotkniêta jest bardzo ciê¿k¹ form¹
histerii, granicz¹c¹ z ob³êdem. Ataki histeryczno-epileptyczne, jakie miewa, mo¿e
nie tylko przewidzieæ, ale  jak ka¿da histeryczka  i wywo³aæ u siebie. To jest
klucz do jej postêpowania w ostatnich czasach. Przychodzi³a miewaæ te ataki pod
mymi drzwiami w sieni, przy zbiegowisku wszystkich lokatorów i ca³ej s³u¿by.
Jako chor¹ wnoszono j¹ do mnie, tego te¿ tylko chcia³a: skandalu i udrêczenia
mnie swoj¹ obecnoci¹. W przerwach tych eksperymentów obesz³a prawie ca³e
lepsze towarzystwo Warszawy: wszystkie redakcje, wszystkie znajome mi damy,
a znajome wybiera³a umylnie. Tam rzuca³a siê ludziom do nóg b³agaj¹c o opiekê,
o wsparcie, o ja³mu¿nê dla siebie i dla swego dziecka 2. Jeszcze w przerwach tego 
krad³a. Krad³a albo spod rêki, jak to by³o u Lewentalów 3, gdzie przyszed³szy rzuci³a siê Lewentalowej 4 do nóg prosz¹c o ratunek, a kiedy ta wysz³a do mê¿a, H[elena] chwyci³a kosztown¹ lornetê i jaki jeszcze cenny drobiazg albo te¿, co jej siê
zawsze dot¹d udawa³o w taki sposób: szuka³a pokoju do wynajêcia u jakiej przyzwoitej, mniej wiêcej zamo¿nej rodziny, sprowadza³a siê jako nauczycielka poszukuj¹ca lekcji 5 i rozbudziwszy zajêcie siê sob¹ tak samym nazwiskiem, jak
i szczegó³ami swojego ¿ycia, które umia³a odpowiednio uk³adaæ, zdobywa³a tak¿e zwykle zaufanie. Zaufanie to potem trochê ch³od³o na widok ci¹g³ych wizyt
mêskich tudzie¿ wybiegania H[eleny] wieczorami na miasto. Nastêpnie okrada³a
tych, co j¹ przyjêli, nie p³aci³a za mieszkanie i albo odsy³a³a ich do mnie, albo te¿
utrzymywa³a, ¿e musi kraæ, aby ¿yæ. W ostatnich czasach mieszka³a u niejakiego
Przygodzkiego 6, podczas gdy p. Przygodzka by³a na letnim mieszkaniu. I by³a
z nim w bardzo bliskich stosunkach. Okrad³a go potem, a kiedy rzeczy swoje niektóre znalaz³ w jej kufrze i wypêdzi³ j¹ od siebie, upatrzy³a chwilê, w której wyszed³ z domu, i jako znajoma przysz³a z pos³añcem z ulicy, kaza³a mu w salonie
zdj¹æ lustro kosztowne ze ciany i zastawi³a w lombardzie. Kiedy siê to wszystko
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wyda³o, powiedzia³a Przygodzkiemu, ¿e ma zapis od ojca chrzestnego Pop³awskiego 7, ¿e tê jej schedê zabra³a rodzina, ¿e dlatego w³anie starano siê j¹ og³osiæ
jako wariatkê, ¿eby te pieni¹dze sobie przyw³aszczyæ, po czym napisali [?] mu
kwit na 75 rubli, ¿eby sobie ode mnie z tego zapisu odebra³. Posz³a ta sprawa do
policji, potem do s¹du, bo Przygodzki chcia³ koniecznie odzyskaæ owo lustro, gdy¿
obawia³ siê ¿ony. Wtedy H[elena] uda³a siê do mojej macochy 8. Ta, lubo przed
paru laty przestrze¿ona przeze mnie, widz¹c jaki skandal rodzinny, zajê³a siê H[elen¹] i wziê³a j¹ do siebie. Naturalnie, zaraz polecia³a do swoich kumoszek opowiadaæ im o tym. Wtedy H[elena], tego¿ dnia, kaza³a zawo³aæ doro¿ki, wpakowa³a
we w³asny kufer macochy jej futro, lichtarze, ³y¿ki, ³y¿eczki, suknie itp. i pojecha³a sobie z tym wszystkim. Kurier Poranny 9 og³osi³ na ¿¹danie macochy ca³¹ tê
kradzie¿ (na 200 rubli)  z imieniem i nazwiskiem H[eleny] 10. Wytoczy³a siê w policji sprawa. Mia³am w dzieñ ³apaczy 11 wko³o domu, bo nie wierzono, ¿eby H[elena] nie ukrywa³a siê u mnie. Tymczasem potrafi³a ona wys³aæ list z Bêdzina od
kobiety, u której ma swoje dziecko. Trafiono na ten list. Przysz³o zapytanie, czy j¹
maj¹ pêdziæ z [eksportem] 12 innych z³odziei, czy dam na koszta drogi dla agenta,
który by po ni¹ pojecha³ i przywióz³ j¹ z sob¹. Nie mia³am pieniêdzy, ale po¿yczy³am 20 rubli i da³am. Naturalnie przepad³y, a j¹ tymczasem znaleziono w Warszawie i aresztowano. W areszcie policyjnym w ratuszu 13 przesiedzia³a co dwa tygodnie i sprawa rozpoczê³a siê w s¹dzie pocz¹tkowym 14. Ale mylê siê. Wpierw
jeszcze, zaraz po kradzie¿y u macochy siedzia³a trzy czy cztery dni w ratuszu,
a potem j¹ wypucili, zamieszka³a u jakich pp. Buchowskich 15 i tych okrad³a na
przesz³o 200 rubli w przedmiotach do ubrania, i dopiero po tej kradzie¿y i powtórnym d³u¿szym siedzeniu w areszcie policyjnym rozpoczê³a siê sprawa. Wezwano
lekarzy: Pl¹skowskiego 16 i Fritschego 17, poniewa¿ t³umaczy³a siê, ¿e jest umys³owo cierpi¹ca i ¿e dlatego kradnie. Ci orzekli w sposób niezupe³nie stanowczy, ¿e
istotnie jest to histeryczka i ¿e kradnie z powodu umys³owej nienormalnoci. Przeniesiono sprawê do s¹du okrêgowego. Tu H[elena] t³umaczy³a siê, ¿e kradnie z g³odu, z potrzeby, dla siebie i dla dziecka. Wzbudzi³a tym powszechne wspó³czucie,
z czego korzystaj¹c z³o¿y³a jakie swoje pamiêtniki na rêce prokuratora, który
podobno bardzo siê nad nimi rozczula³ i postanowi³ sam zaj¹æ siê t¹ spraw¹.
Domylaæ siê nale¿y, i¿ w pamiêtnikach tych nie oszczêdza³a rodziny. Chcia³am Ciê ostrzec, i¿ H[elena] opowiada³a mi raz fakt (na usprawiedliwienie siê
z tych listów z moim sfa³szowanym podpisem), ¿e Ty jej kaza³ podpisaæ na jakim akcie cudze nazwisko, mówi¹c: staraj siê, ¿eby by³o podobne. Ja nie pamiêtam, co to by³ za akt, w jakiej sprawie i o czyje to nazwisko chodzi³o, ale ona
wymienia³a mi to wszystko dok³adnie i zapewne nie zaniedba³a zrobiæ z tego szczegó³u podstawy do uniewinniania siê w tych pamiêtnikach swoich.
W tym czasie, po takim przeniesieniu sprawy i oddaniu jej w rêce prokuratora,
posz³a H[elena] do znajomej mi panny Marii D[ulêbianki] 18, której sama wszak¿e
nie zna³a, i opowiedziawszy z ca³¹ bezczelnoci¹ swoj¹ historiê, prosi³a, aby j¹ pojednaæ z rodzin¹. Powiedzia³a, ¿e chce byæ dobr¹, chce pracowaæ, chce ¿yæ dla swego dziecka, ¿eby jej tylko w tym dopomóc. Na to porednictwo odpowiedzia³am jej,
¿e spróbujê wyrobiæ jej u ojca pozwolenie na rok spokojnego przebywania na wsi,
a sama bêdê p³aci³a za utrzymanie jej dziecka. Zanim bowiem mo¿na by pomyleæ
o jakiejkolwiek na przysz³oæ pomocy dla niej, trzeba zrobiæ próbê, czy potrafi ona
chocia¿ rok jeden przebyæ bez awantur i kradzie¿y. Odrzuci³a tê propozycjê  i na
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tym siê skoñczy³o. Od czasu do czasu nasy³a³a mnie te¿ listami, których albo nie
przyjmowa³am, jeli pos³aniec ze mn¹ siê zobaczy³, albo dar³am nie czytaj¹c, jeli
mi taki list zostawiono pod nieobecnoæ w domu. Robi³am to dlatego, ¿e w tych,
które przyjmowa³am z pocz¹tku, bywa³y zwyk³e obelgi, uskar¿ania siê i groby.
Tymczasem d. 25 list[opada] odbieram list od jakiego p. Zaj¹czkowskiego 19
Córka pani, a moja lokatorka p. H[elena] K[onopnicka] ciê¿ko siê rozchorowa³a
i zosta³a przeniesiona do Szpitala Dzieci¹tka Jezus. Jeszcze ten list trzyma³am
w rêku, kiedy nadbieg³ jaki ch³opak z wiadomoci¹, ¿e p. Hel[ena] siê otru³a.
Wsiad³am w doro¿kê i pojecha³am do znajomej, prosz¹c j¹, aby uda³a siê do szpitala i sprawdzi³a rzecz na miejscu. Zasta³am tam ogromne wzburzenie. Korepetytor dzieci, student medycyny przyszed³ w³anie na lekcjê wprost z kliniki i opowiada³, ¿e ca³a klinika wre, profesorowie, studenci, ¿e znaleziono przy Hel[enie]
list otwarty do matki, ¿e spe³niaj¹c jej ¿¹danie, Hel[ena] przyjmuje truciznê, ¿e
matka wyrodna chor¹ odes³a³a do szpitala, zamiast mieæ j¹ w domu  etc.
Okaza³o siê istotnie, ¿e list taki przy Hel[enie] znaleziono. Oprócz niego by³y
i inne listy z doniesieniami i skargami na ró¿ne osoby, które z³o¿one zosta³y w s¹dzie. Hel[ena] zapytana, jak¹ truciznê za¿y³a, odpowiedzia³a, ¿e za¿y³a strychninê 20. Zjecha³ do szpitala sêdzia ledczy, aby spisaæ protokó³, i na mocy owego listu
za³o¿y³ akta o przyczynienie siê do samobójstwa i mierci. Kurier Poranny
znów z imienia i nazwiska og³osi³ rzecz ca³¹21, zrobi³ siê nies³ychany skandal w miecie. Warszawa a¿ kipia³a od tego. Tymczasem H[elena] by³a w takim stanie, ¿e
zaczê³y siê budziæ w¹tpliwoci co do otrucia [siê] jej. Dano jej na silne przeczyszczenie i zrobiono analizê chemiczn¹. Okaza³o siê, ¿e ¿adne otrucie miejsca nie
mia³o. Sêdzia ledczy, który w ci¹gu paru godzin z nadzwyczajn¹ gorliwoci¹ przyje¿d¿a³ do szpitala dla ci¹gania protoko³u, musia³ akta ledwo otwarte zamkn¹æ
dla braku istoty czynu. Có¿ siê okazuje? Oto, mog¹c nie tylko p r z e w i d z i e æ
atak, ale go i wywo³aæ, jak to wiem teraz od ordynatora kliniki dra Che³moñskiego 22, a przy tym bêd¹c doæ bystr¹, aby takie rzeczy kombinowaæ, Hel[ena] wiedzia³a, ¿e objawy otrucia s t r y c h n i n ¹, a mianowicie tê¿ec, bardzo jest podobny do tê¿ca histerycznego, który miewa³a w atakach. Tu by³ w³anie grunt jej pomys³u, przy którym jeszcze jedn¹ pieczeñ upiek³a. Okaza³o siê, ¿e dnia owego
24 list[opada] oko³o 10-ej rano kaza³a sobie w swoim pokoju podaæ herbatê, bu³ki, serdelki i najad³szy siê, zamknê³a drzwi na klucz, gdy¿ w korytarzu wybuch³a
sprawa o dwie at³asowe ko³dry skradzione przez ni¹ z kufra tych pp. Zaj¹czkowskich, u których mieszka³a. Wtedy to musia³a albo wiedzieæ, ¿e nast¹pi atak, ku
czemu nieco strachu o tê now¹ kradzie¿ mog³o byæ pobudk¹, albo te¿ musia³a atak
taki u siebie wywo³aæ. Doæ, ¿e kiedy otworzyli jej drzwi oko³o 6-ej wieczorem,
znaleli j¹ sztywn¹, zêby na wierzchu, oczy w s³up i listy, o których mówi³am, ju¿
popisane. Wynieli j¹ w lektyce do szpitala w asystencji doktorów, policji i urzêdników s¹dowych. No i dopiê³a swego. Kiedy ju¿ nie by³o ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e
ca³e to otrucie by³o nêdzn¹ komedi¹, naradzi³am siê z adwokatem Méyetem 23, aby
postaraæ siê o zatrzymanie jej jeszcze dzieñ, dwa w szpitalu i telegrafowaæ po Ciebie. Nale¿a³o Ci jako ojcu iæ wtedy do prokuratora, ¿¹daæ opieki dla mnie przed
podobnymi zajciami na przysz³oæ, a ewentualnie ubezw³asnowolnienia Hel[eny]
i orzeczenia z urzêdu, ¿e jest dotkniêta ob³êdem. Telegrafowalimy do Ciebie. Zrobi³
to nawet sam adwokat, bo ja by³am chora po tych okropnych przejciach. Nie
raczy³e nawet odpowiedzieæ. Póki by³a w szpitalu, ³atwo by³o j¹ przenieæ tylko
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na inn¹ salê do oddzia³u ob³¹kanych, gdyby siê to okaza³o potrzebnym; chwila
by³a wa¿na, reakcja przeciw niej ogromna po tym oszustwie tak nikczemnym i pod³ym, ¿eby usi³owaæ matkê wci¹gn¹æ w proces kryminalny, zrobiæ nies³ychany skandal dla ca³ej rodziny, znaleæ sposób, ¿eby w rêce policji dosta³y siê pozostawione
przez ni¹ pimienne oskar¿enia ludzi obcych, wyzyskaæ dla siebie powszechne
wspó³czucie jako m³oda istota schodz¹ca ze wiata dla intryg rodziny i przy tym
wszystkim nie naraziæ ani na w³os swego c e n n e g o zdrowia. Gdyby by³a choæ
trzy zapa³ki zeskroba³a i po³knê³a  ale nic. By³oby to mieszne, prawda, w takim
razie; ale tak jest do ostatecznoci pod³e. To wszystko by³ czas przewidzieæ. Wszelako uzna³e za stosowne trzymaæ siê swego systemu obojêtnoci na wszelki obowi¹zek. Nie zyska³e na tym nic. Ludzie siê pytali, có¿ to wiêc jest za ojciec, który
odgrywa rolê manekina i nie znajduje w poczuciu powinnoci swojej nawet tej
pobudki, jaka tu obcych sk³ania³a do ujmowania siê za dobr¹ s³aw¹ rodziny. Przedstawi³e siê  bardzo smutnie  przyznajê. Po trzech dniach wypuszczono H[elenê] ze szpitala, która zaraz po minionym ataku mia³a siê zupe³nie dobrze, ale któr¹
zatrzymano raz dla sprawdzeñ owych chemicznych, a po wtóre na moj¹ probê
i zapewnienie, ¿e ojciec, po którego telegrafowano, przyjedzie i zajmie siê t¹ spraw¹. Przekonano siê, ¿e czekaæ na Ciebie daremnie, i wypisano j¹.
Tego¿ dnia o zmierzchu zadzwoni³ kto do mnie. Otworzy³am drzwi zaledwie
z klucza, kiedy zosta³am nimi pchniêta w piersi tak, ¿e opar³am siê a¿ u przeciwnej ciany. By³a to Hel[ena], która wpad³szy, zapowiedzia³a, ¿e siê st¹d nie ruszy,
bo tu mieszka matka, wiêc i ona tu byæ powinna. Nie by³am sama. Zawo³a³am na
pannê Mariê Dulêba, która by³a u mnie w odwiedzinach, gdy¿ Teofila 24 od d³u¿szego czasu przebywa³a u swojej Stasi. Na pró¿no p. Maria przek³ada³a H[elenie],
¿eby nie robi³a skandalu, ¿e j¹ wyprowadz¹, ¿e pozostaæ nie mo¿e itd. H[elena] na
to: I owszem, niech mnie wyrzuc¹ si³¹, mnie to potrzebne, ja wiem, co robiê.
Widocznie dzia³a³a z jakim celem. Ale gdyby Ty by³ w domu i gdyby dosta³a
kijem, to by z pewnoci¹ drugi raz siê nie wdziera³a do mieszkania. To liczenie na
to, ¿e jestem sama, bezbronna wobec niej, która siê przed niczym nie cofa  dowodzi ostatniej pod³oci.
Pos³a³am do p. Stiche 25, rz¹dcy domu. Przys³a³ stró¿a, ¿eby j¹ wyprowadzi³.
Siêgnê³a wtedy rêk¹ do kieszeni i zaczê³a groziæ. Raz ju¿ przedtem pokazywa³a
w ogrodzie rewolwer gro¿¹c, ¿e bêdzie strzelaæ 26, wiêc siê stró¿ ba³ przyst¹piæ. Pos³alimy po [policjê]. Przyszed³ jaki ³apacz, bo rewirowego 27 nie by³o, i wyperswadowawszy jej, ¿e matka jest w cyrkule 28 i tam siê z ni¹ chce rozmówiæ, zabra³ j¹
z sob¹. W pó³ godziny potem dzwonek i dobijanie siê do drzwi, a by³o ju¿ po 9-ej
wieczorem. Otwieramy  stójkowy 29 wprowadza Helenê i mówi, ¿e p. komisarz
kaza³ j¹ tu przyprowadziæ. Chcia³am go zostawiæ z ni¹ w domu, aby jej pilnowa³,
a samej jechaæ do komisarza, ale nie chcia³. Zaledwie u³agodzi³am go tak, aby j¹
zabra³ do cyrku³u, a ja ¿e zaraz tam bêdê sama. Zabra³ j¹. Pojecha³am do adwokata
Schellera 30 (Przejazd 9) i wzi¹wszy go z sob¹ uda³am siê do komisarza. Rozprawia³
siê z nim adwokat po rosyjsku, a ja owiadczy³am, ¿e nie biorê jej do siebie ani na
moj¹ odpowiedzialnoæ. Komisarz za powiedzia³, ¿e poniewa¿ lekarze uznali w s¹dzie, ¿e nie jest zupe³nie zdrowa na umyle, i poniewa¿ choroba jest tego rodzaju, ¿e
przynosi szkodê osobom trzecim, zatem rodzina, a ewentualnie matka, jako zamieszka³a w Warszawie, wzi¹æ j¹ musi do siebie, pilnowaæ jej i za jej czyny byæ odpowiedzialn¹. Adwokat na to: Ale¿ p. komisarzu, czy kobieta mo¿e sama upilnowaæ wa-
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riatki i z³odziejki? Wszak ona ma ojca. Da, znaju, komisarz na to, ale matka tu
mieszka i dopóki mieszka, przede wszystkim do niej siê w³adze odnosiæ bêd¹. Ona
nie ma zreszt¹ z czego ¿yæ i dlatego kradnie. Prawo alimentacji od rodziny s³u¿y jej,
a nam prawo ¿¹dania od rodziny, aby jej pilnowa³a 31.
Wobec tego telegrafowa³am do Ciebie raz jeszcze po naradzeniu siê z adwokatem. Nale¿a³o, aby poszed³ i teraz jeszcze do prokuratora i u³o¿ywszy wspólnie jaki sposób wyjcia z tej sprawy, przyczyni³ siê choæby niematerialnie, ale
moralnie i prawnie do jej uregulowania. Zamiast zawierzyæ mi, ¿e przyjazd ten
jest konieczny, mnie, co nigdy Ciê w najciê¿szych nawet przejciach nie trudzi³am
swoj¹ osob¹ i dla swego widzimisiê nie nara¿a³am na ¿adne podró¿e i wydatki 
raz jeszcze poszed³e swoj¹ drog¹ i wdajesz siê w [] prawne w chwili, kiedy nie
mam ani dnia, ani nocy spokojnej, kiedy nie mogê nic zapracowaæ skutkiem ostatecznego zgnêbienia i kiedy dla samej opinii wypada³oby Ci [wyjæ] nareszcie
z tej chiñskiej pozycji jakiego Dalajlamy 32, który siedzi i g³ow¹ tylko kiwa. To
jest niegodziwe z Twojej strony.
Skutek twojego kunktowania jest taki, ¿e po przes³aniu depeszy Twojej adwokatowi chwyci³am siê jedynej drogi, jaka mi pozosta³a, i wyjecha³am z Warszawy.
Poniewa¿ matka zamieszka³a w Warszawie pozwala³a ojcu byæ zupe³nie neutralnym i pozostawaæ w zupe³nej obojêtnoci na bieg sprawy, zatem [] siê, aby nareszcie rzeczy te przyjê³y obrót naturalniejszy i aby ojciec choæ cz¹stkê obowi¹zków swoich spe³ni³, choæby przymuszany.
Czy pamiêtasz, jak Ci raz na wielkanocn¹ wódkê dla ch³opów Helena wyjê³a
z mojej kieszeni od sukni, z szafy, kilkanacie rubli, które dosta³am od ojca, i jake je wzi¹³ od niej potajemnie przede mn¹. Ciekawa rzecz, czy pisze ona o tym
w swoich pamiêtnikach. Ale choæby nie pisa³a nawet, to ten jeden fakt stawia Ciê
pod takim zarzutem, wobec którego podwójnie obowi¹zany jeste wyjæ ze swej
neutralnoci, nie czekaj¹c, a¿ Ciê do tego zmusz¹.
Ja list ten piszê z drogi. Jadê do Janka 33. Ale tak jestem sko³atana tymi wypadkami, ¿e nie mam si³y odbyæ podró¿y tej od razu. Przy tym zobaczê siê tu ze
stryjem. Przyjecha³am wczoraj wieczorem do Radomia i stanê³am w Hotelu Francuskim. Dni ze dwa, trzy tu przepêdzê, bo czujê siê s³ab¹. Je¿eli zechcesz mi co
donieæ, pisz przez Ostrowiec w Pêtkowicach 34.
Ja do Warszawy nie powrócê, a¿ ca³a ta sprawa siê rozstrzygnie. Jaki Ci po
moim usuniêciu siê udzia³ w niej przypadnie  nie wiem. Nie wiem te¿, gdzie
po odwiedzeniu Janka i zobaczeniu siê z Tadeuszem 35 obiorê sobie k¹t jaki na
d³u¿szy pobyt. ¯a³ujê najmocniej, ¿e siê ze Stakiem zobaczyæ nie mogê, bo kto
wie, gdzie mnie los zapêdzi, raz mnie ju¿ zrobiwszy tu³aczem. Gdyby Sta móg³,
to niech przyjedzie do Janka na wiêta dla zobaczenia siê ze mn¹. Jeli to za daleko, to chcia³abym, ¿eby choæ u Tadzia móg³ byæ w jakim umówionym terminie,
a w ostatecznoci choæby w £odzi 36.
Pisz, Stasiu, czy mo¿esz. Oto wszystko. Teofilê odprawi³am za³atwiwszy z ni¹
moje rachunki. Ale ma ona jeszcze Twój kwit, Jaros³awie, i nale¿a³oby j¹ zaspokoiæ. Do Stasia napiszê jeszcze od Janka. Od Ciebie  jeli uwa¿asz to za potrzebne, aby siê porozumiewa³ ze mn¹, czekam wiadomoci w Pêtkowicach, gdzie
zabawiê dni kilkanacie.
¯egnam Ciê.
Maria
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{Jeli bêdziesz dobrowolnie lub niedobrowolnie w Warszawie, to udaj siê do
adwokata Schellera (Przejazd 9, od 5-ej do 7-ej). On zna ca³¹ sprawê. Mo¿esz te¿
konferowaæ z adwokatem Méyetem} 37 {Nowy wiat 28, od 5-ej do 7-ej (papiery
odnone s¹ u niego). Nale¿a³oby nie czekaj¹c wezwania przyjechaæ i byæ u prokuratora. Nie wiem, jakiej treci s¹ pamiêtniki} 38 {Heleny, ale choæby tylko te dwa
fakty siê w nich znajdowa³y, o których w licie wspominam, to wystarcza, aby
mia³ najwy¿szy interes osobisty w po³o¿eniu nacisku na to, ¿e jest to wariatka, a to
powo³uj¹c siê na wiadectwo ostatniego k³amstwa co do otrucia siê, na zasadzie
listów (pozostawionych miêdzy papierami) od lekarza ordynatora kliniki i od lekarza dy¿urnego tej¿e kliniki w Szpitalu Dz[ieci¹tka] Jez[us] albo na zasadzie urzêdowego wiadectwa zarz¹du szpitala, które musi byæ z listami tymi zgodne. Fryze 39, redaktor Porannego by³ zmuszony przeze mnie do zrobienia na podstawie
w³anie listów, o których mówiê, odwo³ania wieci o tym mniemanym samobójstwie 40.
Nale¿a³oby Ci tedy iæ z takimi wiadectwami do prokuratora i uprzedziæ go,
¿e to wariatka. Adwokat Méyet wska¿e doktorów, którzy byli przeze mnie wyznaczeni na koncylium i póniej dawali opiniê s¹dow¹. Opinia ta wszak¿e ostatnia,
s¹dowa  by³a podobno w¹tpliw¹ i to stawia Ciê w koniecznoci przypilnowania
biegu sprawy tak, aby siê ona nie zwróci³a przeciw Tobie ca³ym swoim ostrzem.
Wiem, ¿e Ty sam jeste twardej skóry i ¿e Ciê opinia ludzka dawno przesta³a
obchodziæ; ale mylê, ¿e powinien choæ czasem przypomnieæ sobie, ¿e masz jeszcze inne dzieci, dla których warto by zachowaæ choæ nieco dobrego imienia.
¯egnam Ciê raz jeszcze. Stasia ca³ujê serdecznie.
M. K.} 41
Cztery i pó³ karty papieru listowego o wymiarach 116 × 184 mm, z³o¿one na pó³, oraz karta
o wymiarach 116 × 92 mm, obustronnie zapisana drobnym pismem, fio³kowym atramentem, z numeracj¹ ci¹g³¹ (18 stronic), zaznaczon¹ rêk¹ Konopnickiej. Pierwsze 4 stronice mocno poplamione.
Kolejne maj¹ plamy wzd³u¿ lewego i dolnego brzegu listu. Jedna karta (s. 1718) bez plam.
Adres rêk¹ Konopnickiej umieszczony na koñcu listu.
Zob. M a g n o n e, op. cit., s. 55.
3
Chodzi o rodzinê Samuela L e w e n t a l a (18411902), znanego wydawcy i ksiêgarza warszawskiego, twórcy Kalendarza Ludowego oraz K³osów. Lewental wydawa³, czêsto w ozdobnej szacie graficznej, ksi¹¿ki pisarzy polskich i zagranicznych (m.in. J. Korzeniowskiego,
A. Fredry, W. Syrokomli, Orzeszkowej i in.). Z Lewentalem wspó³pracowa³a tak¿e Konopnicka,
kiedy redagowa³a w latach 18811882 czasopismo dla kobiet wit. W roku 1887 Lewental sta³
siê w³acicielem po³owy udzia³ów Kuriera Warszawskiego, które kupi³ od firmy Gebethner
i Wolff.
4
Hortensja L e w e n t a l o w a (18561923), druga ¿ona Samuela Lewentala, córka historyka
sztuki i kolekcjonera Matiasa Bershona. Z domu Lewentalów uczyni³a jeden z wa¿niejszych salonów warszawskich. W roku 1902 ma³¿eñstwo przesz³o na katolicyzm. Mieli piêcioro dzieci: syna
i cztery córki. Interesuj¹c¹ charakterystykê Hortensji Lewentalowej da³ F. H o e s i c k w Powieci
mojego ¿ycia (t. 2. Wroc³aw 1959, s. 473477).
5
Nie wiadomo nic pewnego, czy Helena by³a nauczycielk¹. Nawet jeli mia³a takie wykszta³cenie, to z pewnoci¹ nigdzie nie pracowa³a jako nauczycielka.
6
Osoba niezidentyfikowana.
7
Byæ mo¿e, chodzi o Aleksandra P o p ³ a w s k i e g o, przyjaciela m³odoci stryja poetki,
Ignacego Wasi³owskiego (zob. L 207). Naturalnie Helena k³ama³a mówi¹c, ¿e otrzyma³a od Pop³awskiego w zapisie jak¹ kwotê. Pop³awski zmar³ w 1892 roku.
8
Aleksandra z T u r o w i c z ó w W a s i ³ o w s k a, druga ¿ona ojca poetki, Józefa Wasi³owskiego. Z tego ma³¿eñstwa by³o dwoje dzieci: Felicja i Micha³ (zob. L 71). Konopnicka w licie do
1
2
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stryja z lutego 1882 mówi z³oliwie o swojej macosze, ¿e by³a to kobieta zanadto wiele odmawiaj¹ca ró¿añców dla wiata, a zbyt znów upudrowana dla nieba (L 84).
9
Kurier Poranny, pismo codzienne za³o¿one w 1877 r. przez Feliksa Fryzego i rywalizuj¹ce z Kurierem Warszawskim w zakresie informacji. Gazeta Fryzego by³a powszechnie dostêpna,
np. w sklepach i kawiarniach. Dostarcza³a wiêcej plotek, ciekawostek, sensacji ani¿eli rzetelnych
informacji. Redaktor naczelny z ca³¹ wiadomoci¹ nada³ swemu pismu typ brukowca, czym siê
che³pi³ i co propagowa³ w wiecie dziennikarskim jako naczeln¹ zasadê s³u¿by prasowej (W. G i e ³ ¿ y ñ s k i, Prasa warszawska 16611914. Warszawa 1962, s. 338343).
10
Kurier Poranny 1889, nr 233, z 11 VIII, w dziale Kradzie¿e zamieci³ na s. 4 informacjê:
Przed kilkoma dniami do Aleksandry Wasi³owskiej, zamieszka³ej na Nowym wiecie pod nr 55,
przyjecha³a z prowincji 21-letnia jej kuzynka Helena Konopnicka w celu dostania zajêcia w jednym
z magazynów tutejszych. Za wyrobieniem miejsca uda³a siê sama pani Wasi³owska, po powrocie
jednak nie zasta³a ani kuzynki, ani wielu rzeczy, jako to futer, paltocików dzieciêcych, bielizny, które
to przedmioty Konopnicka spakowawszy wraz z maszyn¹ rêczn¹ do szycia w kufer poszkodowanej,
zbieg³a. Pani W. podaje stratê na 300 rb.
11
£apacz  w pó³urzêdowej nomenklaturze: funkcjonariusz biura ledczego; s³uga miejski zajmuj¹cy siê chwytaniem przestêpców.
12
Tu w znaczeniu wywózki grupy przestêpców.
13
Areszt policyjny mieci³ siê od 1817 r. na ty³ach warszawskiego ratusza przy Placu Teatralnym, od strony ul. Dani³owiczowskiej. Cele przeznaczone dla kobiet znajdowa³y siê na parterze.
Areszt w ratuszu by³ zawsze bardzo zat³oczony, a warunki przetrzymywania wiêniów  niehigieniczne i nadzwyczaj surowe (zob. M i l e w s k i, op. cit., s. 355).
14
Tzn. do s¹du pokoju, gdzie zaczê³a siê sprawa.
15
Rodzina niezidentyfikowana.
16
Romuald P l ¹ s k o w s k i (18211896), wybitny lekarz psychiatra i internista, profesor
Szko³y G³ównej. Studia medyczne odby³ w Dorpacie, a uzupe³nia³ w Niemczech, Francji i Anglii.
W roku 1854 obj¹³ stanowisko ordynatora interny w Szpitalu w. Rocha w Warszawie, a w r. 1862
dodatkowo etat pierwszego ordynatora w Szpitalu w. Jana Bo¿ego. Zas³ug¹ Pl¹skowskiego by³o wybudowanie osobnego pawilonu dla chorych gwa³townych. By³ dyrektorem kliniki psychiatrycznej
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowa³ siê te¿ badaniami naukowymi z zakresu ob³êdu.
Po³o¿y³ ogromne zas³ugi w dziedzinie polskiej psychiatrii. Warszawskie s¹dy czêsto korzysta³y z pomocy Pl¹skowskiego zamawiaj¹c u niego potrzebne ekspertyzy (zob. M i l e w s k i, op. cit., s. 391).
17
Gustaw F r i t s c h e (18381891), lekarz. Wiedzê z zakresu medycyny zdoby³ w Warszawie, a pog³êbia³ w Heidelbergu, Jenie i Londynie. By³ ordynatorem szpitala na Pradze, a tak¿e lekarzem naczelnym szpitala zapasowego za rogatkami wolskimi i lekarzem Kolei ¯elaznej Warszawsko-Wiedeñskiej. Prowadzi³ równie¿ praktykê prywatn¹. Ofiarnie dzia³a³ w Towarzystwie Opieki
nad Ubogimi Matkami i Dzieæmi. Zajmowa³ siê nocn¹ pomoc¹ lekarsk¹.
18
Maria D u l ê b i a n k a (18611919), przyjació³ka Konopnickiej, malarka, literatka, publicystka i emancypantka. Jej feministyczne zainteresowania sprawia³y, ¿e z zaanga¿owaniem walczy³a o prawa kobiet. By³a wiern¹ towarzyszk¹ zagranicznych podró¿y Konopnickiej, powiêcaj¹c swój
czas i talent malarski na rzecz talentu poetyckiego przyjació³ki. Jej wra¿liwoæ artystyczna  jak
sugeruje M. J a w o r s k a (Maria Dulêbianka. Lwów 1930, s. 34)  wp³ynê³a w znacznym stopniu na malarskie spojrzenie Konopnickiej na przyrodê, arcydzie³a sztuki europejskiej i na ludzi.
W czasie ostatnich dni choroby poetki Dulêbianka opiekowa³a siê ni¹ we Lwowie. By³a organizatork¹ w tym miecie pogrzebu Konopnickiej, który zamieni³ siê w wielk¹ manifestacjê patriotyczn¹. Po
mierci Konopnickiej dba³a o propagowanie twórczoci pisarki. Podczas obrony Lwowa w 1918 r.
opiekowa³a siê ¿o³nierzami, odwiedzaj¹c ich obozy. Zmar³a wskutek zara¿enia siê tyfusem. Zw³oki
Dulêbianki z³o¿ono pocz¹tkowo w grobie Konopnickiej na Cmentarzu £yczakowskim, w 1927 r.
za przeniesiono je na Cmentarz Orl¹t.
19
Osoba trudna do zidentyfikowania. Z dalszych informacji wynika, ¿e by³ to w³aciciel kamienicy, w której mieszka³a Helena Konopnicka.
20
Jeden z najbardziej toksycznych alkaloidów. W przypadku przedawkowania obserwuje siê
drgawki tê¿cowe. mieræ nastêpuje wskutek uduszenia siê wywo³anego skurczem miêni oddechowych.
21
Zamach samobójczy  taki tytu³ Kurier Poranny nada³ informacji, któr¹ zamieci³ w nrze 327,
z 25 XI 1889, w rubryce Co s³ychaæ nowego? Pisano w dzienniku: Wczoraj z rana w domu pod
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nr 37, przy ul. Nowogrodzkiej, 25-letnia Helena Konopnicka w zamiarze samobójstwa za¿y³a jakiej
trucizny, co jednak zaraz dostrze¿ono i wezwany lekarz udzieli³ pomocy, a nastêpnie odwieziono j¹
do Szpitala Dzieci¹tka Jezus.
22
Adam C h e ³ m o ñ s k i (18611924), lekarz warszawski, brat malarza Józefa Che³moñskiego.
Po studiach by³ naprzód asystentem dra Ignacego Baranowskiego, a od 1885 r. lekarzem szko³y kolejowej. Konopnicka nazywa Che³moñskiego ordynatorem. To stanowisko na oddziale wewnêtrznym Szpitala Dzieci¹tka Jezus otrzyma³ dopiero w roku 1891. By³ jednym z organizatorów sanatorium dla chorych na grulicê w Otwocku pod Warszaw¹. Znany by³ tak¿e jako oddany lekarz zak³adu dla kalek i starców przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynnoci.
23
Leopold M é y e t by³ nie tylko znanym warszawskim literatem, ale tak¿e kolekcjonerem
pami¹tek narodowych oraz adwokatem. Konopnicka zarówno ceni³a zdanie Méyeta w sprawach literackich, jak te¿ korzysta³a z jego dowiadczenia adwokackiego.
24
S³u¿¹ca Konopnickiej.
25
Osoba niezidentyfikowana.
26
Zob. list poprzedni.
27
W zaborze rosyjskim policjant czuwaj¹cy nad sprawami porz¹dkowo-administracyjnymi
danego rewiru. By³ bezporednim przedstawicielem w³adzy wobec ludnoci.
28
Tu w znaczeniu komisariatu w Królestwie Polskim (lub w ogóle w zaborze rosyjskim).
29
W zaborze rosyjskim szeregowy policjant. Nierzadko w szeregach stójkowych byli tajni agenci
Ochrany. Nazywani byli pospolicie drewniakami (zob. M i l e w s k i, op. cit., s. 354).
30
Brak bli¿szych informacji.
31
Przypuszczalnie chodzi tu o zapis w Kodeksie (KCKP 217, punkt 507, tytu³ XI O pozbawieniu i ograniczeniu w³asnej woli), ¿e gdy osoba w³asnej woli pozbawiona nie mia³a ma³¿onka
do sprawowania opieki zdolnego, wtenczas opieka samym przez siê prawem nale¿y do ojca lub
matki.
32
W ortografii Konopnickiej: Dalaj Lama  zwierzchnik buddystów i teokratyczny w³adca
w Tybecie. Poetka nawi¹zuje do modlitewnej postawy buddystów.
33
Tzn. do Pêtkowic, gdzie syn Konopnickiej dzier¿awi³ m³yn i gospodarstwo. Opuci³ Pêtkowice w marcu 1890.
34
Wie w województwie wiêtokrzyskim, powiecie ostrowieckim. Nale¿a³a do guberni radomskiej.
35
Najstarszy syn Konopnickiej pracowa³ w Sannikach, a mieszka³ w £owiczu.
36
Byæ mo¿e, u brata Jaros³awa Konopnickiego, Kazimierza, z którym poetka mia³a dobre relacje.
37
Dopisek wzd³u¿ lewego marginesu pierwszej stronicy listu.
38
Dalszy ci¹g dopisku poprzedniego wzd³u¿ górnego marginesu pierwszej stronicy listu w pozycji odwrotnej do nag³ówka.
39
Feliks F r y z e (18431907), dziennikarz i publicysta Kuriera Warszawskiego, z którym
zerwa³ wspó³pracê i sam za³o¿y³ w 1877 r. ukazuj¹cy siê codziennie Kurier Poranny. G i e ³ ¿ y ñs k i (op. cit., s. 339) pisze o tym dziennikarzu, ¿e by³ porywczy i szorstki, wspó³pracownicy dostrajali siê tonem do redaktora.
40
Rzeczywicie, w numerze 332 Kuriera Porannego, z 30 XI 1889, na s. 4 znalaz³o siê sprostowanie nastêpuj¹cej treci: Mniemane samobójstwo. Podana w pimie naszym z d. 25 listopada
wiadomoæ o usi³owanym jakoby samobójstwie Heleny Konopnickiej okaza³a siê najzupe³niej fa³szyw¹. Mamy w tej chwili przed sob¹ pimienne owiadczenie panów lekarzy: dy¿urnego kliniki diagnostycznej w szpitalu Dzieci¹tka Jezus oraz ordynatora tej¿e kliniki, z których to owiadczeñ okazuje siê, ¿e przeciwnie, Helena Konopnicka dotkniêta jest bardzo ciê¿k¹ form¹ histerii, granicz¹c¹
z ob³êdem, i ¿e to do wymienionej powy¿ej kliniki przywiezion¹ zosta³a z mieszkania swojego przy
ul. Nowogrodzkiej nr 37, w jednym z ataków histeryczno-epileptycznych. Co do pog³oski o rzekomym samobójstwie, to powsta³a ona na zasadzie w³asnego listu Heleny Konopnickiej, który bêd¹c
sam przez siê smutnym objawem nienormalnego stanu umys³owego pacjentki, pomno¿y³ ca³y szereg uprzednich jej czynów, przynosz¹cych najwy¿sz¹ krzywdê tak moralnym, jak i materialnym
interesom rodziny, osób trzecich oraz samej¿e chorej. Prostuj¹c niniejszym mylnie przez nas podan¹
wiadomoæ, prosimy, aby pisma, które j¹ za nami powtórzy³y, zechcia³y i to odwo³anie w szpaltach
swych pomieciæ.
41
Dalszy ci¹g dopisku i zakoñczenie listu na ostatniej kartce z adnotacj¹ Konopnickiej na górnym marginesie listu: od przypisku.
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[Pêtkowice], 21 XII [18]89 1

Kochany Jaros³awie.
W Pêtkowicach 2 zabawiê tydzieñ jeszcze; nie mo¿na pracowaæ z po¿ytkiem
w takim zupe³nym oderwaniu od wszelkiego umys³owego ruchu, a nawet od poczty.
Zreszt¹ powiêkszam te¿ wydatki domowe, a ¿e Janek nie gospodaruje sam, tylko
z Maryni¹ Rudziñsk¹ 3, wiêc mi to jest niemi³ym. Zapewne wpadnê jeszcze na
kilka dni do Warszawy, aby tam nieco uregulowaæ moje interesy, a póniej wyjadê
gdzie na d³u¿ej  teraz jeszcze nie wiem, gdzie.
Odbieram wiadomoci, ¿e Hel[ena] szuka mnie po ca³ej Warszawie u wszystkich znajomych i nie dowierza, ¿ebym wyjechaæ mog³a. Dowodzi to, jak sta³ym
jest plan jej postêpowania, a raczej przeladowania mnie. Bardzo byæ mo¿e, i¿ mi
jeszcze tam, gdzie bêdê  spokoju nie da. To jest jej mania, widaæ, ¿eby mnie
swymi skandalami zabijaæ. Gdziekolwiek bêdê, poniosê znaczn¹ stratê, bo za mieszkanie do kwietnia na Frascati 100 rubli jeszcze zap³aciæ muszê; bo choæ da³am
og³oszenie, ale na jeden kwarta³, i to zimowy, kto wemie lokal w ogrodzie. Takie
to s¹ rozkosze mego ¿ycia. A ka¿da podró¿ teraz tak ciê¿ka, przykra, a nie wiem,
gdzie i kiedy spokojny zak¹tek znajdê. Mo¿e mi wypadnie zgo³a siê za granic¹
osiedliæ albo przynajmniej czas d³u¿szy tam przebyæ. Lorka dosta³a miejsce na
Podolu w Kordylówce 4 przez Kalinówkê 5 u pp. Bujnowskich 6. Jest tu cukrownia 7, a p. Bujnowski jest w niej urzêdnikiem. Warunki nieszczególne, ale tu w Warszawie ¿adnego miejsca dostaæ nie mog³a skutkiem tych awantur Hel[eny]. Nie
wp³ynê³o to jednak bardzo ani na jej humor, ani na jej zdrowie. wiêta przepêdzi³a
w Zegrzynku, u Franusiów P¹gowskich 8.
W Warszawie przeby³a doæ d³ugo, kosztowa³o to du¿o, a miejsca jak nie by³o,
tak nie by³o. Dopiero z przesz³orocznej jeszcze korespondencji w tym przedmiocie znajomy mi p. Bujnowski napisa³, ¿e rozstaj¹ siê z nauczycielk¹, która przesz³ego roku otrzyma³a u nich miejsce, i ¿e Lorka mo¿e je zaj¹æ.
Tak wiêc zdecydowalimy siê na to i wyje¿d¿aj¹c zostawi³am jej pieni¹dze na
drogê, poniewa¿ musi byæ 1-o stycznia na miejscu.
Lorka mia³a zamiar wst¹piæ do teatru 9, ale jej to przynajmniej na [] wyperswadowa³am. Przy takiej siostrze, jak Hel[ena], w tym samym miecie by³aby to
droga bardzo ciê¿ka i od razu pod z³¹ gwiazd¹ rozpoczêta. Zapewne te¿ nie wysz³aby jej na dobre, a zgotowa³aby jej niezawodnie niejedno upokorzenie. Jeli do
niej bêdziesz pisa³ pod wy¿ej wymienionym adresem, a powinienby [!] to zrobiæ,
to s¹dzê, ¿e najwiêkszy nacisk po³o¿ysz na to, aby jej aktorski chleb wybiæ z g³owy. Przynajmniej na lat kilka jeszcze, póki nie bêdzie starsza.
¯yczê Wam dobrych wi¹t.
M. K.
Kochany Staku! Ca³ujê Ciê serdecznie, a wi¹t weso³ych jeli Ci nie ¿yczê,
to dlatego, ¿e nam wszystkim trudno o weso³e wiêta. Jankowi te¿ ciê¿ko idzie.
Zasta³am go tu w letnich podartych kamaszkach i bez palta. Kupi³am mu d³ugie
buty, a w Radomiu muszê mu jak¹ kurtkê porz¹dn¹ kupiæ. Poszy³am mu te¿ tutaj
ciep³e kalesony. A i tak kaszle ci¹gle. Pracuje te¿ ciê¿ko. O 3, 4 rano spaæ chodzi
teraz przed wiêtami.
¯egnam Ciê, Stachu.
M. K.

180

JACEK NOWAK

{Napisa³am do Warszawy o s³ownik dla Stasia, mo¿e go tu przyl¹, jeli znajd¹ u jakiego antykwarza [?]. A mo¿e w ksiêgarni kupi¹. Parê niemieckich ksi¹¿eczek ka¿ê wys³aæ [na razie].} 10
{Janek Was pozdrawia. Staka ca³uje bardzo.} 11
BUW akc. 3177. Dwie lune kartki o wymiarach 183 × 116 mm ka¿da. Obustronnie zapisane
czarnym (zrudzia³ym nieco) atramentem.
1
Miejsce napisania listu ustalono na podstawie treci. Przed dat¹ Konopnicka umieci³a s³owo: sobota.
2
Zob. list poprzedni.
3
Maria R u d z i ñ s k a, przypuszczalnie krewna poetki. 30 V 1889 Konopnicka pisa³a do córki Zofii, ¿e Jan bêdzie dzier¿awi³ m³yn wodny i tartak w Pêtkowicach do wspó³ki z Maryni¹ Rudziñsk¹, niem³od¹, ale energiczn¹ pann¹, która ma prowadziæ gospodarstwo i prowadziæ sklepik,
który znajduje siê przy m³ynie. Z pocz¹tku by³ zamiar od [wiêteg]o Jana, ale wczoraj telegrafowali,
¿e interes koniecznie wymaga, aby Janek przyjecha³ natychmiast. Jedzie wiêc w sobotê. Nie móg³by
naturalnie nawet myleæ o tej dzier¿awie, gdyby nie to, ¿e Stryj mu daje po¿yczkê bezprocentow¹ na
pierwsz¹ ratê: 250 rubli. I to dobrze (BUW akc. 3177). Konopnicka, która chcia³a dla syna jakiego
samodzielnego miejsca pracy, nie by³a zachwycona takim rozwi¹zaniem. Wra¿enia z kilkudniowego
pobytu u Jana w Pêtkowicach opisywa³a dzieciom  Stanis³awowi, 12 XII 1889: Bardzo mi siê tu
podoba. Szczególniej to, ¿e Janek tak szczerze pracuje. Okolica jest piêkna i bardzo urozmaicona co
do widoków, bo i rzeka, która p³ynie krêto miêdzy zarolami, i góry obros³e lasem. Domek to bardzo
skromny i doæ zimny. Ale drzewo tanie i bliska zwózka. W domu gospodaruje Marynia Rudziñska
z wielk¹ energi¹. Dwie krowy maj¹, dwa wieprze tak¿e, za które zap³acili sami oko³o piêædziesiêciu
rubli, i drzewa ju¿ potartego na deski maj¹ spory zapas. Kupili pasiekê ca³¹ w lesie, ale musieli siê
zapo¿yczyæ na to. Teraz drzewo wyrobione czeka na kupca. Zdaje siê, ¿e nie powinni straciæ na tym.
M³ynów wprawdzie w okolicy jest kilka, ale tartaków tylko dwa: u Janka i o parê mil drogi. Wiêc
robota jest i grosze te¿ jakie takie. Chodzi te¿ Janek na polowania, bo zajêcy tu du¿o (ibidem).
W licie do Zofii, tak¿e z 12 XII, dodawa³a, ¿e ciotka Rudziñska [tj. matka Marii] ogarnia to wszystko
swoj¹ i pomoc¹, i opiek¹, i rad¹  s³owem, z tej strony jest dobrze. Jankowi nie bardzo id¹ te pocz¹tki. Ale ma zapas drzewa rzniêtego doæ znaczny i jeli tylko znajdzie siê kupiec, to wyjdzie z tych
trudnoci (ibidem, 1425). Zob. L 251252.
4
Kordelówka (w ortografii Konopnickiej: Kordylówka)  wie w powiecie winnickim, w gminie Kalinówka, po³o¿ona nad niewielk¹ rzek¹ Konaw¹. Oddalona ok. 35 km od Winnicy.
5
Miasteczko po³o¿one 100 km od Tulczyna, rezydencji Potockich. Tutaj tak¿e istnia³a cukrownia produkuj¹ca nierafinowan¹ m¹czkê cukrow¹.
6
Rodzina bli¿ej nieznana.
7
W Kordylówce od 1840 r. istnia³a cukrownia, tzw. fabryka m¹czki cukrowej, której w³acicielami by³a rodzina Koczanowskich.
8
Przypuszczalnie mowa o krewnych z rodziny Jaros³awa Konopnickiego, którego matka (Katarzyna P¹gowska) pochodzi³a ze znanego w Kaliskiem rodu P¹gowskich herbu Pobóg, osiedlonego
tam w drugiej po³owie XVIII wieku. Mo¿liwe, ¿e w Zegrzynku mieszkali te¿ potomkowie Franciszka P¹gowskiego (który z drugiego ma³¿eñstwa z Barbar¹ Myliñsk¹ mia³ 11 dzieci). Zob. historia
Parczewa (www.skal.republika.pl).
9
Konopnicka w licie do córki z 30 IV 1890 pisze, myl¹c z pewnoci¹ o jej zamiarach aktorskich: Hel[ena] uwolniona, nowe skandale w Warszawie. Zdaje mi siê, ¿e ju¿ tylko jednej kropli
brakuje, ¿eby mnie w grób wepchn¹æ. Strze¿ siê, Lorko, aby ta kropla z Twojej rêki nie pad³a (BUW
akc. 3177). Poetka  jak wynika z ocala³ych listów do dzieci  nie mog³a zaakceptowaæ tej decyzji.
Do tego dosz³a historia z synem Stanis³awa Przybyszewskiego, Zenonem, którego Laura wziê³a na
wychowanie. Jak wynika ze wspomnieñ H. D u n i n ó w n y (Ci, których zna³am. Warszawa 1957,
s. 8586), Przybyszewski nie tylko zapisa³ na w³asnoæ Pytliñskim swojego syna, ale tak¿e namawia³ jej ciotkê [...] do porzucenia domu, wst¹pienia na scenê, do pe³nej swobody ¿ycia. Taka wizja
przysz³oci córki by³a dla Konopnickiej prawdziw¹ tragedi¹ rodzinn¹. Pisa³a do córki Zofii: Zamknê³a Helena kraj przede mn¹ na jeden spust, a zdaje siê, ¿e Lorka zamknie mi go na drugi (cyt.
za: CzT 39). Wszystko sz³o w tym kierunku. Laura by³a coraz bardziej przekonana o wyborze aktorskiego zawodu. Kiedy poinformowa³a o tym matkê, ta napisa³a do którego z dzieci (albo do Stani-
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s³awa Pytliñskiego  podajê za niezbyt rzeteln¹ Szypowsk¹, Sz 458): ...mnie Lorka listem swoim
i wiadomociami o swoim zamiarze wst¹pienia do teatru zupe³nie dobi³a. Le¿a³am po tym licie dwa
dni jak bez duszy, nie mog¹c tchu z³apaæ z powodu ciagle powtarzaj¹cych siê cinieñ serca. £adnie
to sobie wyszykowa³a  nie ma co mówiæ! 〈...〉 ten brak serca sam mówi za siebie. Nie by³o to bez
wp³ywu na ni¹, to ci¹g³e przestawanie z Przybyszewskim i podobnymi mu zwyrodnia³ymi indywiduami. Poetka stwierdza³a: ze wzglêdu na siebie jedno powiem, ¿e aktorkê uwa¿am zawsze za
kobietê wyrzekaj¹c¹ siê szacunku ludzkiego  za poklask (BUW akc. 3177). W licie do Orzeszkowej skar¿y³a siê, ¿e córka zamierza zaanga¿owaæ siê w teatrze w Krakowie lub Lwowie (zob. K-2
110111). G³êboka odraza do kariery scenicznej dla m³odej kobiety (K-2 110) sprawi³a, ¿e poetka
odwa¿y³a siê nawet na to, aby napisaæ list do dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, Józefa Kotarbiñskiego, aby nie przyjmowa³ Laury Pytliñskiej, gdyby zg³osi³a siê do teatru. Z ocala³ych listów
wynika, ¿e Kotarbiñski spe³ni³ ¿yczenie Konopnickiej (zob. Sz 460462). Laura nadal próbowa³a
zrealizowaæ swój zamiar i rozpoczê³a starania o anga¿ w Teatrze Ludowym w Warszawie. Dowiedziawszy siê o tym, 25 V 1903 Konopnicka wys³a³a list do Mariana Gawalewicza bêd¹cego podówczas kierownikiem literackim teatru: Je¿eli Pan mo¿e co zrobiæ dla mojego spokoju, to najgorêcej
proszê Pana i zaklinam, niech Pan nie daje debiutu mojej córce Laurze Pytliñskiej i nie anga¿uje jej
do teatru (cyt. za: Sz 462). Laura jednak powoli realizowa³a swoje marzenia, wystêpuj¹c tu i ówdzie bardziej jako deklamatorka ni¿ aktorka teatralna. Na scenie pojawi³a siê w 1904 roku. Wystêpowa³a pod pseudonimem Zawiejska. Zob. te¿ M a g n o n e, op. cit., s. 6169.
10
Dopisek wzd³u¿ lewego marginesu pierwszej stronicy listu.
11
Dopisek na górnym marginesie pierwszej stronicy listu (w pozycji odwrotnej do nag³ówka).
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[Warszawa], d. 9 I [18]90 1

Kochany Jaros³awie.
Musisz koniecznie przychyliæ siê do mego ¿¹dania i podpisaæ to og³oszenie,
którego tekst Ci posy³am. Nale¿y siê to godnoci nazwiska, jakie noszê, aby z niego zrzuciæ tê plamê, to raz, a po wtóre nale¿y siê to i ludziom krzywdzonym ci¹gle
przez H[elenê], o której nie bêd¹c uprzedzeni, przyjmuj¹ j¹ w dobrej wierze do
swoich domów. Wszyscy powa¿ni i ¿yczliwi mi ludzie krok ten uwa¿aj¹ za niezbêdny, tak w interesie rodziny, jak i osób trzecich. Odpowiedzialnoci ¿adnej nie
ma co siê lêkaæ, gdy¿ kleptomania Hel[eny] zosta³a stwierdzon¹ przez lekarzy
powo³anych w sprawie ostatniej o ró¿ne kradzie¿e 2. Nieraz zupe³nie biedne rodziny padaj¹ ofiar¹. Obowi¹zkiem jest naszym przestrzec tych, których w³anie samo
nazwisko H[eleny] usposabia do zaufania. Od Janka powróci³am przed samym
Nowym Rokiem. Mieszkanie uda³o mi siê odnaj¹æ na ostatni kwarta³. Dlatego te¿,
oczekuj¹c na paszport zagraniczny, mieszkam tymczasem pod n[umerem] 38, Nowy
wiat, m. 5, i pod tym adresem przyszlij og³oszenie. Choæby nie o mnie sz³o, to
chodzi tu o Lorkê, o Zosiê; trzeba okazaæ jednoczenie, ¿e rodzina wyrzeka siê
wszelkiej solidarnoci z H[elen¹] i nic z ni¹ wspólnego nie ma.
Pojadê gdziekolwiek do Austrii, bo ¿ycie tam doæ tanie. Czêæ wiêksz¹ mebli
odda³am dla Zosi. Niektóre sprzêty pozostawi³am w Warszawie u mê¿a Jadzi Gorczyckiej 3, to mi je odeszl¹, gdy siê osiedlê, jeli zauwa¿ê potrzebê tego. Stasiowi
s³ownik i parê niemieckich ksi¹¿ek wylê zaraz. Pojutrze jadê do £owicza, aby siê
zobaczyæ z Tadziem. Gdyby Sta chcia³ i móg³ przyjechaæ na jaki oznaczony dzieñ
do £odzi 4 w przeci¹gu jakich dwu tygodni, niech mnie zawiadomi o tym zaraz,
a przyjecha³abym tam dla zobaczenia siê z nim przed d³u¿sz¹ podró¿¹.
Lorka zmieni³a zamiar i nie na Podole pojecha³a 5, lecz do Wawra o jedn¹ stacjê od Warszawy.
Czekam Twojej odpowiedzi jak najrychlej. Skoro takie og³oszenie wyjdzie,
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bêdê to uwa¿a³a za epilog tej sprawy. Nale¿y mi siê trochê spokoju po wszystkim,
co tu przesz³am.
M. K.
{Stasia ca³ujê serdecznie. Niech do mnie pisze.} 6
{Za czyny córki naszej, Heleny Janiny dwóch imion Konopnickiej, jako dotkniêtej cierpieniem umys³owym nie odpowiadamy. Tu podpis Twój i mój.
To przepisz i podpisane przez Ciebie przylij. Po³ó¿ datê i miejscowoæ. Robiê to nie z fantazji, ale z powodu prawników, którzy poprzednie og³oszenie uznali za nic nie skutkuj¹ce i dlatego nie podawa³am go nawet do gazet. M. K.} 7
BUW akc. 3177. Karta g³adkiego kremowego papieru listowego o wymiarach 116 × 184 mm,
z³o¿ona na pó³. Cztery stronice zapisane fio³kowym atramentem. Du¿y górny margines drugiej stronicy listu ok. 45 mm.
Miejsce napisania listu ustalono na podstawie treci.
Zob. list 2, z 2 XII 1889.
3
Zapewne przyjació³ka Konopnickiej.
4
Nie wiadomo, dlaczego Konopnicka szuka neutralnego gruntu na spotkanie z synem. Prawdopobnie chodzi jednak o to, ¿e z Góry jest lepsze po³¹czenie z £odzi¹ ani¿eli z £owiczem. A mo¿e
Konopnicka myli o spotkaniu u jednego z braci Jaros³awa, Kazimierza Konopnickiego?
5
Zob. list poprzedni.
6
Na górnym marginesie pierwszej stronicy listu (w pozycji odwrotnej).
7
Tekst owiadczenia oraz uwagi poetki zapisane fio³kowym atramentem na jednej stronie
kartki (s. 2  vacat) o wymiarach 183 × 116 mm, przyklejonej do lewego marginesu trzeciej stronicy
listu (w po³owie).
1
2

5
[Warszawa], d. 22 I [18]90
Kochany Jaros³awie.
Niech¿e tak bêdzie, jak chcesz co do Hel[eny] 1. Ja wiem to, ¿e pragnê³am
ochroniæ ludzi od krzywd, jakie ona nieraz najubo¿szym wyrz¹dza. Nie przystajesz na to  wiêc trudno. Wa¿na w tej chwili jest sprawa Janka 2. Nie rozumiem,
dlaczego ch³opiec teraz dopiero jest zawiadomiony o tym. Opiesza³oæ to, czy te¿
obojêtnoæ taka, ¿e i mówiæ co nie ma o tym, bo by trzeba by³o powiedzieæ rzeczy
niemi³e, a bezpo¿yteczne. Chodzi o to, aby skutki tej obojêtnoci czy niedo³êstwa
naprawiæ. Zdaje mi siê, ¿e ¿adna dalsza zw³oka miejsca mieæ nie powinna, bo
ka¿da odbija siê potem na Janku. Pisa³am do Stasia, ¿eby mi doniós³, czy z dwóch
braci staj¹cych jednoczenie bior¹ tylko jednego 3 oraz czy zdecydowa³by siê stawaæ teraz razem z Jankiem i ewentualnie ods³u¿yæ trzechletni¹ powinnoæ wojskow¹ 4. Jeli tak, to Janek przyjedzie zaraz.
Chcia³abym, abymy mogli jednoczenie zjechaæ siê w £odzi 5. Przyjecha³abym
w dniu oznaczonym; Ty, jeli chcesz; ale w³aciwie ze Stasiem to chcia³abym siê
zobaczyæ i sprawê tê omówiæ. Podró¿ swymi koñmi nie jest chyba kosztowna, a poniewa¿ owiadczasz chêæ przys³ania koni, to lepiej daleko, ¿eby nimi Sta móg³
przyjechaæ. W oznaczonym terminie stawiæ by siê móg³ w £odzi i Janek razem. Ale
trzeba siê z tym pieszyæ, bo kosztów paszportu zagranicznego traciæ trudno, gdyby
siê go przetrzyma³o 6. Odpisz zaraz, czy przyszlesz Stasia do £odzi, czy te¿ ma Janek
przyjechaæ do Góry? Dla mnie jest to rzecz¹ nieobojêtn¹. Kto wie, czy siê z ch³op-
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cem zobaczê. Jeli wiêc mo¿esz tak chocia¿ niewielk¹ rzecz zrobiæ dla mnie, to zrób
i niech wiem zaraz, kiedy mianowicie Sta w £odzi byæ mo¿e.
Co do mego wyjazdu za granicê, to jest on postanowiony i na teraz nie ulegnie
zmianie. Potrzebujê spokoju i odpowiednich warunków do pracy. Póki mia³am je
w Warszawie  nie wyrywa³am siê nigdzie, teraz ich nie mam, wiêc szukaæ muszê
gdzie indziej. Zapewne, ¿e jechaæ tak bez ¿adnych zasobów jest nie bardzo mi³o,
ale mam zamówione prace, które mi wy¿yæ pozwol¹, a jaka zaliczka da mi odbyæ
podró¿. Gdziekolwiek bêdê  a mam w projekcie Graz w Styrii 7, gdy¿ jest to miasto tanie i ciche, a ma piêkn¹ bibliotekê i wyj¹tkowo po³o¿enie urocze  urz¹dzê
siê jak najskromniej, nie rozwijaj¹c nigdzie ¿adnego domowego gospodarstwa.
Wynajmê pokój z meblami i us³ug¹, sto³owaæ siê te¿ bêdê nie u siebie.
Jak bêdê mog³a odwiedziæ kiedy Górê  czemu¿ nie, ale o zamieszkaniu tam,
nawet na czas krótki  i mowy byæ nie mo¿e.
Co do opinii ludzkich o moim wyjedzie, b¹d spokojny. Na moim stanowisku
nie potrzebujê siê uciekaæ pod niczyje skrzyd³a. Jest wiele ma³¿eñstw, które nie
mog¹ ¿yæ razem. Nie widzê w tym nic ubli¿aj¹cego dla siebie, a tym bardziej nic
zabójczego, ¿e bêdê mieszkaæ tam, gdzie znajdujê lepsze do pracy warunki.
¯ebym tylko mog³a byæ spokojn¹ o dzieci. Ale i tu pomóc im nie jestem w mo¿noci, owszem, tu nawet na najpierwsze potrzeby zapracowaæ w ostatnich czasach
nie mog³am.
S¹dy Twoich wspó³parafian nie przechodz¹ granicy powiatu. Tu, gdzie ¿yjê
i gdzie mnie znaj¹, z pewnoci¹ powodowaæ siê nimi nie bêdzie nikt.
Staraj siê u³atwiæ synom to trudne przejcie choæ w setnej czêci tak gorliwie,
jak niegdy u³atwia³e je pierwszemu lepszemu parobkowi 8. Oto najpilniejsza Twoja
troska. Stasia najpilniejsze potrzeby w razie wziêcia za³atwionymi bêd¹. Ale
z wiadomoci¹ o terminie spieszê, bo do Janka listy id¹ niezmiernie d³ugo.
M. Konop[nicka]
{Jeli mo¿na daæ termin przyjazdu Stasia do £odzi prêdko, to do Janka telegrafowaæ bêdê po odebraniu Twojej odpowiedzi.} 9
{Na wszelki przypadek kaza³am Jankowi zaopatrzyæ siê w wiadectwo lekarskie 10.} 11
BUW akc. 3177. Karta g³adkiego kremowego papieru listowego o wymiarach 116 × 183 mm,
z³o¿onego na pó³. Cztery stronice gêsto zapisane fiolkowym atramentem. W prawym górnym rogu,
nad dat¹, adres zamieszkania skrelony rêk¹ Konopnickiej: Nowy wiat 38 / m. 5.
1
Zob. list poprzedni. Konopnicki nie podpisa³ og³oszenia. Z informacji zawartych w licie
Konopnickiej do Zofii z 17 I 1890 wynika, ¿e Helena zosta³a osadzona w wiêzieniu na Pawiaku.
Trudno ustaliæ, jak d³ugo tam przebywa³a. Poetka chcia³a, aby córkê umieszczono w Górze Kalwarii
(zob. BUW akc. 3177).
2
Sprawa dotyczy³a wezwania syna poetki do komisji poborowej. Jan mia³ ju¿ 22 lata. Zdziwienie Konopnickiej by³o spowodowane tym, ¿e on powinien by³ byæ wezwany (zgodnie z prawem,
zob. L 143) jeszcze w roku poprzednim, 1889, kiedy skoñczy³ 21 lat (urodzi³ siê 11 III 1868). Nie
wiadomo, dlaczego z takim opónieniem otrzyma³ wezwanie.
3
Manifest Najwy¿szy z 1867 r. zawiera³ przepisy o powinnoci zaci¹gowej. W punkcie 42
Przepisów o stanach i osobach zaci¹gowi wojskowemu nie podlegaj¹cych lub czasowo od niego
uwalnianych mówi³, i¿ w razie, je¿eli przy jednym i tym samym poborze dwaj bracia wyci¹gn¹
numera losowe przeznaczaj¹ce siê do wojska, jeden z nich na ten raz za wspóln¹ zgod¹ miêdzy sob¹
lub w razie niezgodzenia siê losem uwalnia siê od zaci¹gu wojskowego (cyt. za: W. C a b a n, S³u¿ba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 18311873. Warszawa 2001, s. 234).
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Syn Konopnickiej Stanis³aw stawa³ do poboru w roku 1888 (zob. list do Wasi³owskiego z 29 III
1888 i komentarz, L 219221) i ubiega³ siê o zwolnienie lub odroczenie. Do poboru w maju razem
ze Stanis³awem stanie teraz najm³odszy syn poetki, 22-letni Jan. W sprawê zaanga¿owany jest Jaros³aw Konopnicki. Poetka w licie do Zofii z 13 II 1890 pisze: ojciec zapewnia, ¿e to jednego z nich
uchroni od wojskowej s³u¿by. Gdy siê to rozstrzygnie, trzeba bêdzie pamiêtaæ o wziêtym. Janek
nawet w pomylnym razie bêdzie nara¿ony na brak paszportu w roku poborowym (BUW 1425).
4
Zob. list poetki do stryja Ignacego z 8 XII 1884 w sprawie poboru najstarszego syna Konopnickiej, Tadeusza (L 141). Jak bardzo le¿a³a jej na sercu przysz³oæ synów (a zw³aszcza Jana!), wiadcz¹ liczne wzmianki uczynione w listach do córki Zofii. Donosi³a 15 I 1890: Sta pisa³ podobno do
Janka, ¿e obaj razem do wojska stawaæ maj¹ i ¿e jeli bêdzie mia³ zapewnione 15 rubli miesiêcznie, to
pójdzie, aby Janek móg³ zostaæ. By³oby to dobrze. Janek musia³by o rok d³u¿ej s³u¿yæ, a przy tym ma
ju¿ rêce zahaczone o pracê, która mo¿e dla niego los stanowiæ. Ja siê decydujê dawaæ dla Stasia 6 rubli
miesiêcznie. Dawa³abym wiêcej, gdybym zostaæ mia³a w Warszawie; ale tracê sama grunt pod nogami
i nie wiem, jak mn¹ wiatr pomiecie. Resztê musicie wy z³o¿yæ. W tym te¿ sensie napisa³am do Stasia
wczoraj o wiadomoci szczegó³owe (cyt. za: CzM 7375). Nie jest znana treæ tego listu, natomiast
zachowa³ siê list wczeniejszy (z 2 XII 1889) Konopnickiej do Stanis³awa: Kamieniem na sercu
ci¹¿y mi niepokój o maj i o twoj¹ s³u¿bê wojskow¹. W ostatecznoci, jeli ciê wezm¹, bêdê robi³a
wszystkie mo¿liwe starania, aby co poradziæ na to. W³anie dlatego rada bym siê widzieæ z tob¹.
Ale to widzenie powinno by nast¹piæ albo w koñcu grudnia, albo w pocz¹tkach stycznia, nie póniej.
Pisz do mnie, drogi ch³opcze, wszystko szczerze i otwarcie (BUW akc. 3177).
5
Byæ mo¿e, spotkanie zorganizowano by u Eugeniusza Konopnickiego, brata Jaros³awa. Konopnicka szwagra i jego rodzinê darzy³a g³êbokim zaufaniem (zob. list do Wasi³owskiego z 13 VII
1890, L 275276).
6
Niejasna uwaga o kosztach paszportu zagranicznego.
7
Miasto w po³udniowo-wschodniej Austrii, stolica austriackiego kraju zwi¹zkowego Styrii.
Miasto jest po³o¿one nad rzek¹ Mur¹, u podnó¿a Alp Styryjskich. Po Wiedniu drugie co do wielkoci i znaczenia miasto Austrii. Konopnicka przyjecha³a po raz pierwszy do Grazu w lipcu 1890.
8
Naturalnie, chodzi tu o wykupienie synów od wojska przez wp³atê do Rz¹du Gubernialnego
odpowiedniej sumy pieniê¿nej. Stanis³aw, który prawdopodobnie uzyska³ odroczenie, stawa³ teraz
znów do poboru razem z bratem i, jak wynika z listu, czyni³ starania o zwolnienie ze s³u¿by w armii
carskiej (zob. L 257). Obowi¹zuj¹cy Manifest Najwy¿szy z lipca 1867 o powinnoci zaci¹gowej zawiera³ Przepisy o stanach i osobach zaci¹gowi wojskowemu nie podlegaj¹cych lub czasowo od niego uwalnianych. Dokument wylicza³ 42 powody, dla których mo¿na by³o uzyskaæ zwolnienie. Daj¹
siê one uj¹æ w nastêpuj¹ce grupy: a) ze wzglêdu na pochodzenie spo³eczne i wyznanie, b) ze wzglêdu na naukê lub pracê w zawodzie spo³ecznie wa¿nym, c) z uwagi na stosunki rodzinne, d) z powodu zdrowia, e) z przyczyn politycznych, f) p r z e z w y k u p i e n i e (zob. obszernie na ten temat: C a b a n, op. cit., s. 5961, 231234). Konopnicka pisa³a do córki Zofii, ¿e dla zwolnienia
zupe³nego Staka potrzeba ze 200 rubli (BUW 1425). Poborowy by³ zobowi¹zany dostarczyæ burmistrzowi lub wójtowi przeprowadzaj¹cemu spis tzw. dowody wy³¹czeñ, bêd¹ce podstaw¹ zwolnienia od
s³u¿by wojskowej. Dokumenty by³y nastêpnie odsy³ane do Rz¹du Gubernialnego w celu weryfikacji
(zob. C a b a n, op. cit., s. 5758).
9
Dopisek wzd³u¿ lewego marginesu pierwszej stronicy listu.
10
Zwolnienie ze s³u¿by udawa³o siê uzyskaæ ze wzglêdów zdrowotnych. Do tej kategorii w³¹czano tak¿e wzrost poborowego. ¯o³nierzem armii carskiej móg³ zostaæ mê¿czyzna o wzrocie
160 cm. Po roku 1865 granicê tê obni¿ono do 156 cm. Tzw. Dziennik Praw, jeszcze z r. 1832, w ci¹gu lat zmieniany, precyzowa³, jakie choroby b¹d kalectwa poborowego zwalniaj¹ go czasowo lub
na zawsze od s³u¿by wojskowej (zob. rozdz. Oznaczenie chorób i kalectw, z powodu których uwa¿aj¹ siê zupe³nie niezdatnymi do s³u¿by wojskowej. W: C a b a n, op. cit., s. 235236). Zabiegi Konopnickiej i niew¹tpliwie jej mê¿a przynios³y po¿¹dany skutek. Poetka w zwi¹zku z tym pisa³a do stryja
Ignacego: Uspokojon¹ jestem co do ch³opców m³odszych, ¿e wolni bêd¹ od wojska. Janek jest ju¿
zupe³nie uwolniony, Sta nie bêdzie nigdy trzyma³ miary (L 274).
11
Dopisek wzd³u¿ lewego marginesu czwartej stronicy listu.
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Drezno, d. 11 XI [1895]
Kochany Jaros³awie,
Je¿eli mo¿esz uczyniæ, to nie odmawiaj mi i u³atw mi otrzymanie paszportu
krajowego, który maj¹c, mog³abym w Warszawie siê zatrzymaæ i sprawê paszportu zagranicznego uregulowaæ 1. Jest mi bowiem bardzo ciê¿ko bez ¿adnych dowodów legitymacyjnych. Tu przez pó³ roku mo¿na mieszkaæ bez nich na zasadzie
praw przys³uguj¹cych cudzoziemcom z warunkiem wszak¿e, aby po trzech pierwszych miesi¹cach odnowiæ meldunek na drugie trzy miesi¹ce. Po up³ywie wszak¿e
pó³ roku ¿¹daj¹ paszportu. Termin ten up³yn¹³ 2, wymówki dalsze mi nie s³u¿¹
i bêdê musia³a opuciæ Drezno, aby siê nie nara¿aæ na szykany policji. Jest to dla
mnie znaczna strata: mieszkanie p³aciæ muszê do 1-o kwietnia. Kupi³am te¿ nieco
sprzêtów, aby nie byæ ci¹gle w cudzych k¹tach. Zmuszona bêdê sprzedaæ je za
byle co i p³aciæ gdzie znów za pokój umeblowany, tu ponosz¹c do kwietnia wydatek na komorne. Wprost nie mam na takie ekspensy 3.
Dlatego prosi³am Ciê, aby mi otrzymanie paszportu u³atwi³ i teraz probê tê
ponawiam. Nie mog¹c ani ¿yæ w spokoju, ani te¿ pracowaæ w miejscu, wród takich k³opotów i trudnoci, musia³abym  gdyby i teraz obstawa³ przy odmowie 
poszukaæ koniecznie jakiej drogi wyjcia z tego fa³szywego po³o¿enia. Dla mnie
jest ona tylko jedn¹  poza drog¹ zupe³nego za³atwienia sprawy tej  któr¹ tu raz
jeszcze stosujê, a mianowicie podanie o tak zwany wid osobnego przebywania 4. Otrzyma³abym go, oczywicie, z wszelk¹ ³atwoci¹, ale z samego tego listu
masz dowód, i¿ jest to dla mnie ostatecznoæ, i¿ dopiero wtedy jej siê chwycê,
kiedy do ¿adnego porozumienia z Tob¹ przyjæ nie bêdê mog³a.
Jeste cz³owiekiem i czujesz to dobrze, jak nierozs¹dne prawo utrudnia ¿ycie
moje i jak Ty sam na moim miejscu bêd¹c tak samo szuka³by drogi wyjcia z tych
trudnoci. Sam domu nie masz, dlaczegó¿ mia³by sprzeciwiaæ siê temu, abym
w spokoju przebywaæ mog³a na wiecie przez ostatek dni moich. Wierz mi, nie
dowodzi to ¿adnego bohaterstwa korzystaæ z prawa na ucisk s³abszego.
Ufam, ¿e nie zechcesz zmuszaæ mnie do kroku, którego z ca³ej duszy unikn¹æ
bym pragnê³a, i ¿e mi dasz rych³¹ i przychyln¹ odpowied 5.
Szczerze Ciê pozdrawiam.
M. Konopnicka
BUW akc. 3177. Jedna karta g³adkiego kremowego papieru listowego o wymiarach 115 × 182 mm
oraz karta o wymiarach 115 × 91 mm. Piêæ stronic zapisanych fio³kowym atramentem. Szósta  vacat.
Paszport krajowy i zagraniczny  przepisy w tym wzglêdzie regulowa³ Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z r. 1876, który wykorzystywa³ ustalenia Kodeksu Napoleoñskiego z 1815 roku.
Od roku 1868 wydawaniem paszportów zajmowa³ siê Referat III Kancelarii Gubernatora Warszawskiego (zob. wiêcej: J. G r o n o w i c z, Kancelaria Gubernatora Warszawskiego Referat III. Inwentarz archiwalny. T. 159, cz. 4. Mpis). Zasadnicze zmiany i obostrzenia w kwestii wydawania paszportów przynosi³a Ustawa Paszportowa z 3 VI 1894 (zob. KGW, Ref. III, sygn. 305; APW).
2
Konopnicka przyjecha³a do Drezna w kwietniu 1895 (zob. list do Ignacego Wasi³owskiego
z koñca maja 1895 i komentarz, L 475477) i pozosta³a w tym miecie do grudnia 1895. Z Drezna
wyjecha³a do Abacji.
3
Zbyteczne wydatki, koszty.
4
Konopnicka pos³uguje siê terminami obowi¹zuj¹cymi w Cesarstwie. Wid, o którym mówi,
by³ dowodem to¿samoci wystawianym cudzoziemcom zamieszkuj¹cym w poszczególnych powiatach guberni warszawskiej.
1
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5
Sprawa zosta³a za³atwiona pomylnie. Informuje nas o tym list poetki do córki Zofii z 24 XI
1895, w którym pisze: Ojcu podziêkuj za obietnicê wyrobienia krajowego paszportu; jak tylko bêdê
mog³a, przyszlê na ten cel pieni¹dze (BUW 1425/I). W Archiwum Pañstwowym m. st. Warszawy
znajduj¹ siê dwa zespo³y dokumentacji dotycz¹ce proby Konopnickiej o wydanie paszportu zagranicznego (sygn. APW: KGW, Ref. III, sygn. 72/1416/0/572; KGW, Ref. III, sygn. 72/1416/0/614).
Dokumentacja pochodzi z lat 1902 i 1904. Teczka w jêzyku rosyjskim o tytule Sprawa kancelarii
gubernatora warszawskiego dotycz¹ca wydania paszportu zagranicznego mieszkañcowi ujazdu ³owickiego Marii Konopnickiej z 1902 r. zawiera wype³niony (te¿ po rosyjsku) formularz staraj¹cej siê
o paszport poetki. Na wstêpie podania (s. 3) znajduje siê proba: Mam zaszczyt najpokorniej prosiæ
Wasz¹ Wysokoæ, aby wyda³ decyzjê w sprawie wydania mi zagranicznego paszportu na okres
1/2 roku. Po odbiór paszportu stawiê siê osobicie w kancelarii. Na s. 4 dokumentu Konopnicka
w³asnorêcznie potwierdzi³a 21 XII [1]902 odebranie paszportu nr 1052. Stronica 5 formularza jest
wiadectwem kwalifikacji na otrzymanie paszportu. Urzêdnik wype³niaj¹cy dokument wpisa³: Maria
Josifowna Konopnicka, stan szlachecki (w dokumencie z 1904 r. urzêdnik zanotowa³: stan szlachecki, utrzymywana przez mê¿a), ur. w miecie Suwa³ki, zapisana w ksiêdze sta³ego miejsca zamieszkania w folwarku Myszaków nr domu 3, ma legitymacjê wydan¹ 3 XII 1902 z numerem 42.
Nie jest pod nadzorem policji. Zamierza wyjechaæ do Austrii w sprawach rodzinnych (w r. 1904
w sprawach osobistych) na 6 miesiêcy. Nie ma przeszkód do wyjazdu. M¹¿ Marii Konopnickiej
Jan Jaros³aw Konopnicki wyra¿a zgodê na wyjazd (w dokumencie z 1904 r. w tym miejscu jest
adnotacja: M¹¿ Marii Konopnickiej Jan Jaros³aw s. Wawrzyñca Konopnicki da³ pisemn¹ zgodê
na wydanie jej paszportu). Dokument zosta³ sporz¹dzony w Nieborowie 3 XII 1902, po³o¿ono na
nim pieczêæ i podpis wójta gminy Nieborów. Ciekawych informacji dostarcza tabela znaków szczególnych znajduj¹ca siê na s. 7 dokumentu. Dowiadujemy siê, ¿e staraj¹ca siê o paszport Konopnicka ma 60 lat (w 1904 r. urzêdnik zanotowa³ wiek poetki: 61 lat!), jest redniego wzrostu, w³osy
jasne z siwizn¹ (2 lata póniej wype³niaj¹cy nie zauwa¿y³ siwych w³osów!), nos i usta umiarkowane, oczy b³êkitne, podbródek i twarz  zwyczajne. Nie ma znaków szczególnych. Stan cywilny
 zamê¿na, wyznanie rzymskokatolickie. Równie¿ ta stronica zosta³a opieczêtowana pieczêci¹ wójta gminy Nieborów i potwierdzona nieczytelnymi sygnaturami wójta i pisarza gminnego. Konopnicka musia³a uiciæ op³atê skarbow¹ w wysokoci 60 kopiejek. Ostatnia stronica dokumentu zawiera
informacjê: Urz¹d ujazdu ³owickiego zatwierdzaj¹c niniejsze wiadectwo kwalifikacyjne zawiadcza, ¿e wymienione w nim osoby nie znajduj¹ siê pod dozorem policji, s¹du i nie ma przeszkód
w wydaniu paszportu do Austrii, o czym w dniu dzisiejszym pod nr 3954 powiadomiono Naczelnika ¯andarmerii Ujazdu £owickiego. Miasto £owicz, 4 grudnia 1902 roku. Pod informacj¹ znajduj¹ siê: pieczêæ naczelnika ujazdu ³owickiego, jego nieczytelny podpis, a tak¿e nieczytelny podpis referenta.
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WHERES MY PRECIOUS? OH, WHERES THE NEST OF MINE?
ON MARIA AND JAROS£AW KONOPNICCY
SUPPLEMENTED WITH THE POETESS LETTERS TO HER HUSBAND
Based on the accesible family correspondence and academic publications, the present study
aims to describe Maria and Jaros³aw Konopniccys family life history, and pays special attention
to the figure of Marias husband. The subject of the editorial part are Konopnickas survived
letters to her husband which touch upon the painful and shameful problem of their daughters Helena
mental illness. The letters in question, being undoubtedly a part of much richer collection of letters
exchanged between the couple, on the one hand show Konopnicka as a weak and unhappy mother,
and on the other hand as a woman of an exceptionally strong, firm, and independent character.
Additionally, they indirectly inform of Konopnickas other children, complement our knowledge
about her life and work conditions, and eventually serve as a clear evidence that Konopnickas
departure from the the Kingdom of Poland at the beginning of the year 1890 was of an exclusively
family character, not a political one.

