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MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 
W ROMANOWIE

M uzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie mieści się w 
XIX-wiecznym  dw orku dziadków pisarza, Anny i Błażeja Malskich, u 
k tórych pisarz spędził dzieciństwo. Błażej Malski, w młodości paź i żoł
nierz Stanisław a Augusta Poniatowskiego, w 1801 r. nabył na Podlasiu 
sapieżyński Romanów, osiedlił się tu  i w latach 1.806 - 1811 wzniósł na 
starych fundam entach obszerny, m urow any dwór. Kiedy przyszłego pi
sarza, urodzonego 1812 r. w W arszawie, przywieziono do Romanowa i od
dano pod opiekę babki, nie wiemy. Rodzinna tradycja głosi, że dzieciń
stwo spędził Kraszewski tu ta j. On sam uważał zawsze Romanów za „kraj 
lat dziecinnych”. Najważniejsze jednak, co wiąże się z tym  okresem życia 
Kraszewskiego, to wpływ atm osfery romanowskiego domu na późniejsze 
zainteresowania pisarskie. Atm osfera ta, dzięki osobowości babki w yra
stała wyraźnie ponad przeciętność szlacheckich dworów. A nna Malska 
stw orzyła dom zainteresow any żywo litera tu rą , muzyką, sztukam i pla
stycznymi, świadomie kultyw ujący  patriotyczne tradycje. Korzeni swych 
zainteresow ań plastycznych, swego ku ltu  dla Mickiewicza, miłości dla 
staropolskich cnót i obyczajów sam pisarz szukał zawsze w Romanowie. 
W wieku lat piętnastu Kraszew ski wyszedł spod opieki babki — po czte
rech latach szkoły w Białej Radziwiłłowskiej (Podlaskiej) i roku w L u
blinie. Późniejsze pow roty do Romanowa były to już tylko w izyty skła
dane rodzinie — dziadkom, potem  rodzicom, k tórzy objęli Romanów w 
1846 r. a następnie b ratu  Kajetanowi, gospodarującem u tu od połowy lat 
pięćdziesiątych.

W rękach rodziny K ajetana pozostawał Romanów do 1938 r. kiedy to 
ostatnia właścicielka, Paulina z Kraszewskich Rościszewska wnuczka 
K ajetana, sprzedała m ajątek  i w yjechała do W arszawy. Dworu Rości- 
szewscy nie sprzedali, w związku z zamiarem  przekazania go społeczeń
stwu. W ybuch II w ojny światowej uniemożliwił realizację tych zam ia
rów, a dwór uległ w czasie w ojny poważnym zniszczeniom. Zajęty wraz
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.z otaczającym  go sapieżyńskim jeszcze parkiem  przez leśnictwo, czekał 
aż do 1957 roku na uznanie go za zabytek.

H istoria powstania Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie wiąże się 
z inicjatyw ą miejscowego nauczyciela i działacza ku ltu ry , W acława Czecha, 
którego zabiegi w spierali tacy ludzie, jak wojewoda lubelski Paw eł Dąbek, 
znakom ity znawca twórczości pisarza profesor W incenty Danek, ówczesny 
wojewódzki konserw ator zabytków w Lublinie H enryk Gawarecki i inni. 
W ielkie zasługi przy tw orzeniu placówki położył lite ra t i dziennikarz w ar
szaw ski, A ntoni Trepiński, w ieloletni konsultan t naukow y Muzeum. Jego 
fascynacji osobowością Kraszewskiego, rozległej wiedzy i kontaktom  zaw
dzięczamy najciekawsze eksponaty prezentow ane dziś w Romanowie.

Decyzja W ojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie o powołaniu Mu
zeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zapadła 13 XII 1958 r. 
Jeszcze przed jej podjęciem  W acław Czech uzyskał od Janusza K raszew 
skiego, w nuka K ajetana, obietnicę przekazania do Muzeum pam iątek po 
pisarzu pochodzących ze zbiorów K ajetana i Bogusława Kraszewskich. 
Dar ten  stał się zalążkiem  zbiorów placówki, otw artej w sto pięćdziesiątą 
rocznicę urodzin pisarza, 28 VII 1962 r. Zawierał on wiele bardzo cennych 
pozycji, m iędzy innym i rękopisy, rysunki i akw arele pisarza oraz wiele 
pam iątek rodzinnych.

Zbiory M uzeum w Romanowie, powiększane potem  drogą zakupów i 
darów  — są dziś liczącą się kolekcją pam iątek po autorze Starej baśni. 
Najciekawszymi pozycjami są oczywiście rękopisy dzieł i listy pisarza, 
chociaż liczba ich jest w M uzeum dość skrom na.

M uzeum posiada następujące rękopisy Józefa Ignacego Kraszewskiego:
1. Rękopis powieści Starosta warszawski, k tóra ukazała się po raz 

pierw szy w 1875 r.; trzy  tomy.
2. Dziennik podróży do Odessy z 1843 roku — 106 k a rt z tekstem  

pisanym  atram entem  i ołówkiem oraz szkicami wykonanym i ołówkiem 
i tuszem.

3. K artka  z rękopisu powieści S tary  zamek, pisanej w 1856 r. w Ro
manowie.

4. W izytówka Kraszewskiego z tekstem : „Z powinszowaniem Im ienin 
Kochanem u Ojcu od Zofii, Marii, Jana  i F ranciszka”.

5. K artka  z rękopiśm iennym  tekstem  w języku francuskim  Article 
Cyklamen  z 1845 r.

6. Pismo Kraszewskiego w spraw ie włościańskiej z la t pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku.

7. P iętnaście listów J. I. Kraszewskiego (m. in. do Adama Pługa z 
12 IV 1884 r. z rozważaniam i pisarza nad zagrożeniem lite ra tu ry  przez 
tendencje k lerykalne, do M aurycego O rgelbrandta z 24 V 1878 r. do syna 
Ja n a  z 12 II 1870 r.).
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Muzeum posiada także trzy  kopie rękopiśmienne autografów pisarza: 
sporządzone przez bratanka, Bogusława Kraszewskiego:

— Bajki pisane i tłumaczone z francuskiego w młodzieńczych latach, 
pisarza w Romanowie, Białej i Lublinie; 24 bajki, m. in. naśladowania 
z Ezopa.

—■ Dziennik z lat 1827 - 1832 pisany w Lublinie, Dołhem, Świsłoczy 
i Wilnie.

—■ Ballada Klasztor na górze, młodzieńczy utw ór Kraszewskiego z 
1825 r.

Placówka gromadzi różne edycje dzieł J. I. Kraszewskiego, od pierw o
druków  po wydania najnowsze. Niektóre znajdujące się tu  pierwodruki, 
są pozycjami unikatowym i, np. debiutancka powieść Pan Walery  z 1831 r., 
VSielki świat małego miasteczka  z 1832 r., tłumaczenie powieści K. P. Co- 
cka Dom biały z 1833 r., Witolrauda z pięćdziesięcioma drzew orytam i 
W. Smokowskiego i m uzyką S. Moniuszki, wydana w W ilnie w 1846 r. 
Księgozbiór Muzeum liczy 4451 pozycji, w tym  2224 stanowią dzieła K ra
szewskiego. Gromadzone są również opracowania życia i twórczości pisa
rza, opracowania lite ra tu ry  XIX-wiecznej, m ateriały  dotyczące innych 
dziedzin polskiej ku ltury , w których zapisał swe nazwisko autor Ulany, 
Zbiera się też na bieżąco wycinki z prasy dotyczące Kraszewskiego. Mu
zeum posiada również m ikrofilm y korespondencji pisarza przechowywa
nej w Bibliotece Jagiellońskiej. Z m ateriałów  tych korzystają zarówno 
pracownicy Muzeum, jak i osoby piszące rozpraw y na tem at K raszew 
skiego, m. in. autorzy prac m agisterskich i doktorskich.

Ambicją placówki jest stać się liczącą również w dziedzinie inspiracji 
badań nad dziełem Kraszewskiego. Szansą urzeczywistnienia tych dążeń 
jest nawiązana w 1980 r. współpraca z Zakładem Teorii L ite ratu ry  W y
działu Hum anistycznego U niw ersytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie, która zaowocowała kilkoma interesującym i sesjami naukowym i na 
tem at powieści historycznej. M ateriały z tych sesji publikowane są sy
stem atycznie, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem. Odegranie przez Mu
zeum autentycznej roli inspiratora i ośrodka badań naukowych wym aga 
jednak ściślejszego jeszcze powiązania z tym  ośrodkiem akademickim.

M uzeum kolekcjonuje także inne dobra ku ltu ry  związane tem aty 
cznie i historycznie z życiem i twórczością pisarza. Posiada m. in. 117 fo
tografii Kraszewskiego, rodziny, znajom ych i przyjaciół oraz w ybitnych 
przedstawicieli św iata sztuki i lite ra tu ry  XIX w.; zbiór 83 m edali i m eda
lionów wybitych na cześć Kraszewskiego i innych lum inarzy polskiej 
ku ltu ry . Spośród przedmiotów użytkowych związanych z osobą pisarza 
lub jego rodziną wymienić należy biurko pisarza z okresu jego pobytu w 
Dreźnie (depozyt z Muzeum Narodowego w Krakowie), okulary pisarza, 
jego laskę i torbę podróżną, rękojeść szabli pradziada Nowomiejskiego,,
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m iniaturow y portrecik babki M alskiej. Jedną z bardziej wzruszających 
pam iątek po „tytanie p racy” jest jego zabaw ka z dziecięcych czasów spę
dzonych w  Romanowie, będąca darem  Janusza Kraszewskiego.

M uzeum ma w swych' zbiorach bardzo interesującą kolekcję prac 
plastycznych autora Chaty za wsią, k tó ry  z w ielką pasją i dużym  powo
dzeniem  oddawał się m alarstw u i rysunkow i. Zaw iera ona 5 obrazów 
olejnych, 4 akw arele oraz bogaty zbiór rysunków  i szkiców. W 1962 r. 
dzięki pomocy profesora Jerzego Ślizińskiego oraz Antoniego Trepińskie
go trafiła  do Romanowa kolekcja rysunków  Kraszewskiego, jego syna 
Franciszka i wnuczki Zofii, przyw ieziona w raz z dziennikiem  podróży do 
Odessy z P rag i czeskiej przez lite ra ta  J. P ilara. Liczy ona 146 prac, w 
tym  128 rysunków  Józefa Ignacego. W ten  sposób M uzeum stało się w ła
ścicielem jednego z ciekawszych i liczniejszych zbiorów szkiców i rysun
ków pisarza. Różnorodność tem atyczna szkiców oraz czas ich powstawa
nia (najwcześniejszy pochodzi z 1834 r. ostatn i powstał w 1886) pozwala
ją dostrzec wielkość funkcji, jakie pełniły zainteresow ania plastyczne w 
całej twórczości Kraszewskiego. M alarstw o i rysunek były nie tylko n a j
większą z jego życiowych pasji, ale również form ą zbierania m ateriałów  
do dzieł historycznych i podróżopisarskich, form ą dokum entacji wiedzy 
z zakresu archeologii, h istorii ubiorów, etnografii itp. Przygotow any już 
do druku katalog rysunków  zapoczątkuje publikow anie inform acji na 
tem at zbiorów M uzeum w Romanowie.

Obecnie placówka jest w trakcie przygotow ań do nowej ekspozycji 
stałej, do k tó rej scenariusz literacki napisała Zofia Wolska, kustosz Mu
zeum L ite ra tu ry  w W arszawie, a oprawę plastyczną opracowują pracow
nicy A kadem ii Sztuk Pięknych w  W arszawie. P lany  na najbliższe lata 
przew idują także prace rem ontow e przy budynku Muzeum oraz rew a
loryzację zabytkowego parku.



Romanów w XIX w. Drzeworyt K. Pomianowskiego



Stary Konstantynów. Rysunek J. I. Kraszewskiego




