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NIEZNANA KORESPONDENCJA
BOLES£AWA PRUSA I OKTAWII G£OWACKIEJ
Z JULIANEM OCHOROWICZEM
Opracowa³
STANIS£AW FITA

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II)

Do najbli¿szych przyjació³ Aleksandra G³owackiego (Boles³awa Prusa) nale¿a³ przez
ca³e ¿ycie Julian Ochorowicz (18501917), filozof, psycholog, wynalazca, twórca niekonwencjonalnych metod leczenia, a tak¿e badacz zjawisk mediumicznych. Poznali siê ju¿
w lubelskim liceum, uczêszczali do tej samej klasy, zaliczali siê do najbardziej aktywnych
uczniów, podejmuj¹cych ró¿ne inicjatywy. Potem studiowali w warszawskiej Szkole G³ównej, w póniejszych latach znaleli siê w gronie wspó³pracowników m³odej prasy warszawskiej, zw³aszcza Opiekuna Domowego i Niwy. Ochorowicz od pocz¹tku skutecznie realizowa³ ambicje naukowe, uzyska³ stopieñ doktora filozofii, a nastêpnie rozpocz¹³
wyk³ady na Uniwersytecie Lwowskim. Jednak jego kariera rozwija³a siê bardzo krêtymi
drogami. Szukaj¹c zrozumienia dla swoich naukowych poczynañ wyjecha³ na pewien czas
do Pary¿a, póniej powróci³ do Warszawy, wreszcie pod koniec XIX wieku zamieszka³ na
kilkanacie lat w Wile, gdzie próbowa³ stworzyæ sobie warunki do spokojnej pracy.
Poniewa¿ honoraria za publikacje nie zapewnia³y w sposób dostateczny materialnych
podstaw bytu, zacz¹³ budowaæ domki letniskowe, które wynajmowa³ gociom przybywaj¹cym do Wis³y na odpoczynek. Miejscowoci¹ t¹ zainteresowa³ go Bogdan Hoff (1865
1932), syn odkrywcy Wis³y, Bogumi³a Hoffa. To on, kontynuuj¹c dzia³alnoæ ojca, uczyni³
z Wis³y popularne uzdrowisko 1. Ochorowicz zbudowa³ tu dla siebie dom, a potem wraz
z Hoffem kupowa³ od miejscowych górali grunty, na których stawia³ kolejne wille letniskowe. Do jednej z nich zaprosi³ w roku 1900 Boles³awa Prusa z rodzin¹.
Pisarz, który poza corocznymi wyjazdami wakacyjnymi do Na³êczowa niechêtnie podró¿owa³, przyj¹³ zaproszenie swego przyjaciela. Otrzyma³ tu do dyspozycji niedawno zbudowan¹ willê, której w³aciciel na czeæ znakomitego gocia nada³ nazwê Placówka.
Prus pisa³ ¿artobliwie do przyjació³: P. Ochorowicz nazwa³ swój dom »Placówk¹« na
czeæ ¿ydowskich placków, zwanych inaczej macami 2.
Wydaje siê, ¿e podró¿ Prusa do Wis³y zorganizowali Ochorowicz i Julian Adolf wiêcicki (18501932), znany krytyk literacki i historyk literatur obcych, cz³onek redakcji serii Biblioteka Dzie³ Wyborowych, na co dzieñ urzêdnik biura Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej. Mia³ on willê w Szczawnicy, w której spêdza³ z rodzin¹ wakacje. Z ró¿nych ¿artobliwych wzmianek w korespondencji i wspomnieniach wynika, ¿e krytycznie ocenia³
Zob. J. S p y r a, Wis³a. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku. Wis³a 2007.
B. P r u s, list do W. i J. A. wiêcickich, bez daty. Cyt. za: Z. K i e r e s i ñ s k i, Z pobytu
Prusa w Wile. Kurier Literacko-Naukowy 1931, nr 35. Dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 31 VIII.
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upodobanie Prusa do Na³êczowa i zachêca³ go do bardziej urozmaiconego sposobu organizowania sobie letniego wypoczynku. Raz, w roku 1889, uda³o siê skusiæ pisarza zaproszeniem do Szczawnicy, teraz wraz z Ochorowiczem skutecznie sk³onili go, by przyjecha³ na d³u¿szy pobyt do Wis³y.
Prus pozosta³ w Wile do 28 lipca, po czym uda³ siê wraz z rodzin¹ do Krakowa, gdzie
w sierpniu odbywa³ kuracjê okulistyczn¹ i neurologiczn¹. Oktawia i Emil Trembiñski,
wychowanek G³owackich, po kilkunastu dniach powrócili do Wis³y i zabawili tam prawdopodobnie do koñca sierpnia.
Zachowa³y siê bardzo sk¹pe relacje pisarza z wakacji w Wile. Poza opublikowanymi
fragmentami listów do Ochorowicza oraz wiêcickiego i jego ma³¿onki, a tak¿e jednym
listem do Aliny Sacewiczowej, z 12 VII 1900, nie ma w korespondencji Prusa ¿adnych
wzmianek na ten temat 3.
Wra¿enia z pobytu w Wile zawar³ pisarz w jednym zdaniu w licie do wiêcickiego,
pisanym z Krakowa w sierpniu: Z Wis³y powszechne niezadowolenie [...]. Z Krakowa
powróci³ do Warszawy i st¹d w po³owie wrzenia uda³ siê do Na³êczowa, gdzie spêdzi³
kilka tygodni. Do wiêcickiego napisa³ 17 wrzenia 1900: Pogoda ³adna. A sam Na³êczów, na który Pan tak piorunuje, jest weselszy, bardziej ucywilizowany i nawet piêkniejszy od Wis³y [...] 4.
W zbiorach spokrewnionego z Ochorowiczem Igora Strojeckiego, badacza genealogii
rodzin warszawskich, zachowa³y siê dwa nieznane listy Prusa i jeden jego ma³¿onki, Oktawii G³owackiej, do Ochorowicza, pisane w czasie pobytu w Wile. W listach tych najwiêcej
miejsca zajmuj¹ informacje o postêpach w budowie domków letniskowych, o domu, w którym mieszkali G³owaccy, oraz o warunkach ¿ycia w niedawno odkrytym uzdrowisku. Pozdrowienia i podziêkowania przekazywane w nich dla wiêcickich pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e obaj przyjaciele pisarza przebywali wówczas najprawdopodobniej w Warszawie.
Jeden, wczeniejszy, list Prusa oraz list jego ¿ony s¹ rêkopisami, drugi pisany by³ na
maszynie i opatrzony odrêcznymi uzupe³nieniami. Listy, u³o¿one w kolejnoci chronologicznej, publikujemy tu dziêki uprzejmoci pana Igora Strojeckiego, który wyrazi³ ³askawie zgodê na ich og³oszenie. Pierwszy list Prusa, nie datowany, zosta³ napisany najprawdopodobniej tego samego dnia co list pani Oktawii.
Pisowniê oraz interpunkcjê listów zmodernizowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, pozostawiaj¹c wszak¿e charakterystyczny sposób zapisywania liczebników.

1
Kochany Julku!
Twój Iszy dom a¿ puchnie, IIgi ronie, z IIIgo widaæ podmurowanie, ale...
w którym z nich móg³by zimowaæ?... nie wyobra¿am sobie.
Szl¹sk w ogóle, a Wis³a w szczególnoci, podoba³y mi siê bardzo. Lecz poniewa¿ jestem mocno senny (5ta po po³udniu), wiêc nie rozwodzê siê nad ich zaletami.
3
Fragmenty listów do Ochorowicza i wiêcickich og³oszone zosta³y w cytowanym artykule
K i e r e s i ñ s k i e g o oraz w rozprawie S. B o r o w i e c k i e g o Lêki sytuacyjne Prusa (Rocznik
Psychiatryczny 1938, z. 32. Przedruk w zb.: Boles³aw Prus. Materia³y. Red. E. Piecikowski. Wroc³aw 1974, s. 171173. Archiwum Literackie t. 19). List do Sacewiczowej opublikowa³a G. P a us z e r - K l o n o w s k a (Nieznane listy Boles³awa Prusa. wiat 1963, nr 6).
4
Boles³aw Prus, s. 173. W zbiorach I. Strojeckiego zachowa³ siê jeden list Ochorowicza do
Prusa z 16 I 1901, opublikowany w artykule J. S. M a j e w s k i e g o Wielki telekinetyzer w ma³ym
naro¿nym domku (Gazeta Sto³eczna. Dodatek do Gazety Wyborczej 2007, nr z 25 V).

NIEZNANA KORESPONDENCJA BOLES£AWA PRUSA...

169

Uciskaj poczciwego wiêcickiego, który: 1-o da³ nam nocleg wcale wygodny, 2-o listem do ¯ebrow[skiego] b. u³atwi³ ceregiele na komorze 1. Niech Mu Bóg
da zdrowie. ciskam Ciê
Twój Al.
1
W licie do Ochorowicza i wiêcickiego z 22 VI 1900 dziêkuje Prus temu drugiemu za
zapewnienie wygodnego miejsca w wagonie, a ¯ebrowskiemu za u³atwienia w podro¿y (zapewne
w czasie kontroli celnej na granicy). O ¯ebrowskim brak bli¿szych wiadomoci (zob. Boles³aw Prus,
s. 171172).

2
[List Oktawii G³owackiej]
[Wis³a, 19 VI 1900]
Wtorek go[dz.] 4 p[o] p[o³udniu]
Szanowny Panie!
Jestemy ju¿ na miejscu, cudowna miejscowoæ i domek ³adny, rozrzewni³a
mnie nazwa tej pierwszej willi, któr¹ zaraz spostrzeg³am. Tylko tacy przyjaciele,
jak Pan i pan wiêcicki, mogli nas tak ¿egnaæ i witaæ! 1
Drugi domek jest do po³owy doprowadzony, bo ju¿ piêtro stawiaj¹ i zapewne
do 1 lipca wykoñczony zostanie. Pan Hoff tak obiecuje, choæ mówi, ¿e robota
skutkiem kilkudniowej niepogody siê opóni³a.
Olesia droga trochê znu¿y³a, szczególniej to ci¹g³e przesiadanie siê z poci¹gu
na poci¹g i dwiganie maszyny, któr¹ sam piastowa³ 2. Droga z Ustronia jest przeliczna i zupe³nie równa. Ole jednak ca³¹ tê podró¿ odby³ z zamkniêtymi oczyma, jednak dojecha³ 3. Mam nadziejê, ¿e paromiesiêczny pobyt w Wile dobrze
mu zrobi. Mówi, ¿e mu jest przyjemnie i kontent, ¿e tu przyjecha³.
Oczekiwaæ bêdziemy przyjazdu szanownego Pana, co, daj Bo¿e, jak najrychlej. £¹czê wyrazy prawdziwej przyjani od nas obojga
Oktawia G³owacka
Trzeci domek dopiero zaczynaj¹. Panu wiêcickiemu serdeczne szlê podziêkowanie za u³atwienie nam i udogodnienie podró¿y.
Chodzi zapewne o nazwê Placówka.
Prus w r. 1897 kupi³ sobie maszynê do pisania i niechêtnie siê z ni¹ rozstawa³. Poniewa¿, jak
wynika z dalszego ci¹gu listu, zanosi³o siê na d³u¿szy pobyt w Wile, zamierza³ zapewne tu pracowaæ.
3
Do r. 1927 linia kolejowa dochodzi³a tylko do Ustronia. Stamt¹d dalsz¹ podró¿ trzeba by³o
odbywaæ wozem po wyboistej drodze (zob. A. W a n t u ³ a, Od starej ku wspó³czesnej Wile. Zaranie l¹skie 1937, z. 3, s. 159). We wspomnianym licie do Ochorowicza i wiêcickiego Prus
pisa³, ¿e obyczajem staro¿ytnych Lacedemoñczyków ca³¹ podró¿ z Ustronia do Wis³y odby³
z zamkniêtymi oczyma.
1
2
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3
Kochany Julku!
Przede wszystkim odpowiadam na pytania.
1-mo. W trzecim domku s¹ tylko podmurowania i drzewo le¿y obok nich, lecz
za parê dni mog¹ ukazaæ siê ciany, ten bowiem rodzaj robót posuwa siê bardzo
prêdko: gdzie dzi nie ma nic, tam jutro mo¿e byæ wiele. Widzimy to codziennie.
2-do. W drugim domku jest, a raczej s¹, wszystkie dachy i prawie dokoñczone
pod³ogi w dwu pokojach. Nie ma jeszcze pieców ani komina, okien, drzwi i 
szpary od wewn¹trz nie s¹ zabite deseczkami. Lecz znowu powtarzam: zanim list
ten dojdzie, ju¿ wszystko mo¿e byæ zrobione, gdy¿ sprawy te, o ile pogoda pozwala, id¹ piorunem.
3-io. W pierwszym domku oszalowania zewnêtrznego jeszcze nie ma: H. 1
mówi, ¿e czeka, a¿ siê budynek osi¹dzie. Muszê nadmieniæ, ¿e mielimy kilka
ulewnych deszczów i ¿e dom wytrzyma³ ten atak wcale dobrze, choæ w jednym
miejscu (nad moim ³ó¿kiem) spad³o kilka kropel deszczu. Co podobno nie ma
znaczenia i ³atwo da siê poprawiæ. W nowych budynkach s¹ to wypadki prawie
nieuniknione.
4-to. Sprzêtów jest bardzo du¿o, mamy bowiem na dole: 3 ³ó¿ka drewniane
i 1 ¿elazne, 2 szafki, 1 kredens, 1 pó³kê kuchenn¹, 6 sto³ów, 2 umywalnie, 16
krzese³, 3 miednice i 2 dzbanki blaszane. Prócz tego na górze z³o¿ono: 5 umywalni, 3 sto³y, 19 krzese³, 1 dzban i 1 miednicê blaszan¹. Jest jeszcze w domu kilka
wazoników, kilka podstawek na myd³o, ka³amarz, parê lichtarzy, trzy nocniki i dwa
ch³opskie talerze, przybite do ciany w pokoju jadalnym.
Okna podwójne.
Domki, powtarzam, s¹ bardzo ³adne. Czy nie bêdziesz musia³ robiæ jakich
poprawek, to inna sprawa; ale zdaje siê, ¿e to wspólna wada nowych i szybko
stawianych budowli.
Wypytywa³em z lekka H. i powiedzia³ mi, ¿e: je¿eli p. O. nie do³o¿y mu, to
bêdzie musia³ dop³aciæ.
Co do nas  jest nam tu bardzo dobrze. Ja miewam chwilowe rozdra¿nienia,
ale nie przywi¹zujê do nich wagi, uwa¿aj¹c je za konieczn¹ reakcjê chorego i przeniesionego w nowe warunki organizmu. Gotujemy w domu i jedzenie mamy dobre, o czym przekonasz siê.
Uciskaj wiêcickiego, k³aniaj siê pannie Ludwice 2 i przyjmij sam serdeczne
ucinienia. Nb. musisz nam daæ cztery sto³y (z kuchennym), a jak nie dasz, to
sobie sami kupimy.
Pogoda w dzieñ ³adna, w nocy ulewne deszcze. Urodzaje dobre. Je¿eli mo¿esz, przywie od nas (Zgoda 3) termometr k¹pielowy, który wisi w ¿ony pokoju,
za drzwiami.
Jakie szczêcie, ¿e nie pos³a³em Lewentalowi telegramu z okazji zalubin!... Nigdy nie trzeba spieszyæ siê 3.
À propos. List Twój odebra³em w sobotê, a odpisujê w niedzielê, dlatego a¿eby daæ Ci dok³adny obraz stanu rzeczy. Jutro bowiem znowu zacznie siê wszystko
zmieniaæ.
No, ale bywaj zdrów i k³aniaj siê naszym wspólnym znajomym.
Twój Aleks.
Wis³a, 24/6 1900 r.
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PS. Dzi (ty Jan, niedziela) stró¿ przybi³ nam nade drzwiami girlandê z dêbu
i koniczyny tudzie¿ napis, a p. G³owacka z Psujakiem 4 byli w dwu kocio³ach (Bogu
wieczka i diab³u o¿óg) 5. Widzia³em te¿ gorsety haftowane z³otem, po 3 guld.
sztuka. Zreszt¹ wszyscy czekamy ukazania siê poziomek.
Co to za interes w Pary¿u, o którym wspominasz? Daj Ci Bo¿e zarobiæ z milionik.
Chodzi o Bogdana Hoffa.
Nie uda³o siê ustaliæ, o kim mowa.
3
Córka znanego wydawcy warszawskiego, Franciszka Salezego Lewentala, Alicja, by³a zarêczona z ziemianinem, Paulinem Za³êskim. Ju¿ po og³oszeniu w prasie wiadomoci o zarêczynach
narzeczeñstwo zosta³o zerwane w przeddzieñ lubu. Przyczyn¹ zerwania by³ spór o... wysokoæ posagu. L. M é y e t informowa³ o tym E. Orzeszkow¹ w licie z 20 VI 1900 (zob. E. J a n k o w s k i,
komentarz w: E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane. T. 9. Wroc³aw 1981, s. 397).
4
Tak nazywano Emila Trembiñskiego.
5
Chodzi o kocio³y protestancki i katolicki.
1
2
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The paper contains texts with commentaries of the so far unpublished letters by Boles³aw Prus
and his wife to a philosopher, psychologist, and medium phenomena researcher Julian Ochorowicz.
The letters in question were written in 1900 during holidays which, thanks to Ochorowicz, Prus spent
in Wis³a.

