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Wybrał fragmenty Dzienników i glosami opatrzył
Stanisław Makowski

Związki Stefana Żeromskiego z Mazowszem to m.in. związki z Zyg
m untem K rasińskim . Latem 1887 r. młody au to r D zienników spędził
sześć tygodni w Szulm ierzu koło Ciechanowa jako korepetytor Cyprysińskich. Stąd pielgrzym ow ał do pobliskiej Opinogóry, aby złożyć hołd pro
chom Z ygm unta K rasińskiego 1 określić swój stosunek do jego rom antyczno-arystokratycznej tradycji. W ten sposób mazowiecki szlak Że
romskiego związał się na stałe ze szlakiem Krasińskiego. M amy więc
jeszcze jeden typ powiązań autora Przedwiośnia z autorem Przedśw itu.
Siadam i tych związków i tradycji udała się w dniu 1 czerwca 1975 r.
wycieczka W arszawskiego Oddziału naszego Tow arzystw a. Głos m iał S te 
fan Żeromski. A ktualny zaś stan najw ażniejszych, zanotow anych przez
niego realiów i spraw starano się ująć w dopisane do D zienników glosy.
„17 VII (niedziela). Szulmierz.
W yjechaliśm y z W arszaw y o dziew iątej rano [15 lipca 1887 r., po
ciągiem].
Wreszcie — Ciechanów. W ysiadam, biegnę, co tchu na podjazd —
i nie zastaję koni. [...] M iałem 22 grosze — i m arkę pocztową na list
do Heli1. W sparty tym i kom binacjam i wchodzę na pocztę, najm uję ekstrapocztę za 10 złotych i jadę. [...]
Jakież to było dław iące upokorzenie — zajechać pierw szy raz do osób
najzupełniej mi nieznanych — nie zapłaconym i końmi! Trudno jednak.
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0 1 po południu byłem już pod Szulm ierzem . Ze strasznym trąbieniem
1 hałasem zajechał pocztylion przed pałac. [...]
Pan C.2 jest w zasadzie republikaninem , nie lubi Niemców — nato
m iast jest do pewnego stopnia panslaw istą, nie jest ary sto k ratą pur sang,
jest doskonałym typem bogatego ziem ianina, który mógłby być z rów ną
łatwością urzędnikiem . Tego jednak nie potrzebuje, gdyż m a 60 włók1
przepysznej ziemi, 5 folw arków, lasu włók 30, załatw ione serw ituty, zre
sztą pałacyk w Szulm ierzu. Trzym a «K uriera Codziennego» i «Monde
Illustré». [...]
Gucio i Kazio — są zdolnym i chłopcami, m ają obadwaj baty, jeżdżą
na koniach, mówią po francusku i niem iecku, kopią się w czasie obia
dów pod stołem i kiepsko czytają po rusku. [...]
Szulm ierz otacza z jednej strony szerokim półkolem las, odległy od
dworu o kilkadziesiąt kroków. Je st to las brzozo wy, zjaw isko spotkane
przeze m nie po raz pierwszy. Nieopisane w rażenie spraw ia ta m asa
płaczących brzóz! Dołem widzisz bielutką jak mleko, nieprzejrzaną ścia
nę, górą — przepyszną m atow ą otchłań zieloności. Ciągnie cię coś, rw ie
— iść tam i przepędzać długie godziny. Pałac tonie w olbrzym ich drze
wach ogrodu. Z zieleni tej w yłania się czerw ony dach i zarysy tej ład
nej, świeżej budowli. Pałacyk składa się z dw u skrzydeł parterow ych,
pośrodku których wznosi się piętro z dużym balkonem . Na balkon ten
wychodzą trzy duże okna z naszego (z p. R etm ańskim 4) pokoju. Przed
pałacykiem roztacza się szeroki dziedziniec, pośrodku którego leży rów 
na elipsa gazonu otoczonego dzikim winem. Gazon obiega podjazdowa
droga. Po bokach leżą śliczne, w dyw an ułożone traw niki z zaroślami
świerków, kasztanów, brzóz, klonów. Cały dziedziniec otoczyły w czwo
robok zasadzone — wielkie kasztany.
Po drugiej stronie pałacu ciągnie się szeroki taras. Na nim leży wielki
dyw an kwiatów . Poniżej tarasu ciągnie się ogrom ny ogród; przecinają
go cztery baseny wody, idące wzdłuż ogrodu, przecinające go w poprzek
— um yślnie, by stw orzyć obfitość białych, filigranow ych, rzeźbionych,
w ypukłych mostków. I idą długie aleje lip, klonów, dębów, świerków,
wiązów, kasztanów, morw, akacyj. Wielkie, nieprzejrzane cienie zalegają
tę przestrzeń. Tu i owdzie tulą się w głębi żywopłotów, w cieniu kasz
tanów, w ram ionach zrosłych lip — białe, z brzozy plecione ławeczki,
kanapki, stoliki, zaciszne krzesełka i kozetki.
A ileż to tu ptaków! Żółte wilgi tysiąc razy na m inutę krzyczą,
by tam nie chodzić, w róble deklam ują klasyczne poem aty, zięby rozw ią
zują jakieś algebraiczne zadania m onotonnym głosem, trznadle rozpoczy
nają te odwieczne akordy jakiejś galopki, której nigdy nie m ają dokoń
czyć.
Nad poprzecznym basenem stoi pochylony nad wodą olbrzym i świerk.
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O fiarow ał mi swą przyjaźń, jak tylko zjaw iłem się w ogrodzie. W ielka
obfitość szyszek złoci jego czarno-zielone szaty, jak ordery dane m u przez
n a tu rę — za starość i moc. Gdy w yjdę rano, śm ieje on się do m nie nim i
niby dojrzałym i jabłkam i” .
Glosa: Z Ciechanow a — w kierunku północnym — do Szulm ierza
7 km. Połączenie autobusow e. Nie dojeżdżając do wsi, w lewo, prze
rzedzoną aleją do dawnego dworu. Przed pałacykiem , niezbyt okaza
łym, zarys eliptycznego gazonu. Pośrodku, na granitow ym , prostym po
stum encie popiersie Żeromskiego — ale w w ieku podeszłym. W ni
czym nie przypom ina 22-letniego korepetytora. W zniesiono je w ro
ku 1960.
Dziedziniec otw arty na cztery stro n y św iata. Ani śladu po daw nych
kw iatow ych dyw anach. Kilka starych drzew od strony wjazdu. Bokami
nędzne i dzikie zarośla. W reszcie dworek. Ja k w D zienniku. C harak
terystyczne dla epoki żelaza cztery żeliwne kolum ienki w spierają w y
sunięty przed fronton, obszerny balkon. W ychodzą nań trzy okna z po
koju, w którym m ieszkał Żeromski. Nie m a czerwonego dachu. Zwykła,
mocno podniszczona, szara blacha. Na oficynie zam ykającej lewe skrzy
dło (patrząc od wjazdu) w m edalionie rok 1874. D ata budowy. Na p ra 
w ym skrzydle, wysoko praw ie nad oknam i tablica:
W dom u tym przebyw ał
od 15 VII do 26 VIII 1887 r.
STEFAN

ŻEROMSKI

W rażenia ze swego tu pobytu uwiecznił
w D ziennikach i w rysach postaci wielu
późniejszych utworów.
Pamięć związku pisarza
z Ziemią Ciechanowską
utrwala w roku 1960
Tow. Miłośników Ziemi Ciechamowskiej

A więc pam ięta się tu o Żeromskim. Zapom niano o Cyprysińskich.
M iejscowi w spom inają jedynie ostatniego właściciela — Załuskiego, któ
ry po reform ie rolnej przesiedlił się na zachód.
W pałacyku m ieściła się po w ojnie szkoła. Teraz na drzw iach w ej
ściowych w idnieją szyldy poczty i grom adzkiej biblioteki publicznej.
Umieszczono ją w daw nym pokoju Żeromskiego. Od ty łu „sklep że
lazny” . W reszcie w skrzydle kuchennym — lokatorzy. Niedziela. W szyst
kie pokoje zam knięte. Można wejść tylko do „sieni”, widnej i prezentu
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jącej się do dziś okazale. W idać jednak, że dawno tu n ikt niczego nie
napraw iał, nie odnaw iał i nie sprzątał.
Tuż za pałacem kw itną różowo głogi. U sycha jakiś stary św ierk. Na
m iejscu dawnego tarasu dyw an nieustępliw ych dzikich stokrotek. P a
są się gęsi. Siady po krowach. Z lewej — stara lipow a aleja, a za nią
sadzawki. Z praw ej, nad basenem , także uszeregow ane drzew a. Baseny
zamulone, ale ciągle jeszcze pełne wody i białych kaczek. Przez zasy
pany basen poprzeczny ułatw ia przejście żelazna beczka. Za nim wyrosło
na terenie parku skrom ne chłopskie gospodarstwo. Nei m a ławek. K ró
luje tylko po daw nem u dzikie ptactwo. Zwłaszcza szpaki i trznadle.
Jak przed laty w yśpiew ują nieustannie swoje uryw ane „galopki” . Da
lej za parkiem , z praw ej, jeszcze jakieś gospodarstw o i młody las o ta 
czający Szulm ierz półkolem od północnego zachodu.
„21 lipca (czwartek)
Z okien moich widać — bram ę wjazdową, za k tórą ciągnie się szeroka
podnosząca się w górę, biała droga. Kończy się \o n a w dębowym gaju.
Urocze to miejsce, panujące daleko nad okolicą. W zgórek ten otaczają ze
wszystkich stron łany złoża. [...]
Lasek ten jest ulubionym moim m iejscem. W idać stam tąd całą okolicę,
jak ją oko obejm ie: równą, zbożową, bezbarw ną. Oko nie m a się na czym
zatrzym ać. W idać na wschód kościelną wieś Kosiczynek, pałac piętrow y
w Lipie5, nędzne wioszczyny — zresztą nigdzie naszych jałowcowych,
szarych gór. Zboże i zboże. N atom iast spojrzaw szy na południe — doz
najesz wrażenia, jakby cię ktoś urzekał, jakby jakieś głosy tajem nicze
szeptały nieustannie. Oto wielka kępa ogrom nym czworobokiem leży
w sześciowiorstowym oddaleniu. Ze środka jej w ystrzela w ysm ukła ró
żowa wieżyca pałacu.
To grób Zygm unta K rasińskiego: Opinogóra.”
Glosa: Nie m a bram y w jazdowej. Nie m a dębowego gaju.
droga i zboże. Wsie i zielona kępa parku w Opinogórze.

Została

„22 VIII (poniedziałek)
Byłem dziś w Opinogórze. Od dawna, odkąd tu jestem , wzdychałem
do tej wycieczki, jak m uzułm anin do zwiedzenia grobu M ahom eta. Jeź
dziliśmy konno z Kaziem. Ja na jednej z czterech klaczy cugowych —
on na kucu. Zaledwie m inęliśm y K oterm ań — zarysow ała się w yraźniej
wieżyca zameczku, do którego zdążaliśmy. Na praw o leżało Przedw ojew o
na lewo Dzbonie. W yjeżdżam y na szosę prow adzącą do Przasnysza, za
Dzboniem skręcam y w bok — i stajem y w krótce wobec m uru otaczają
cego park opinogórski. Roztacza się jeden z tych krajobrazów , od których
odwraca się oczy z dziw nym żalem, dlatego że go opisać nie podobna.
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Ze wzgórza, na którym leży zamek, park w kształcie olbrzym ich chm ur
zieloności zbiega ku stawom. S rebrne brzozy, w ierzby rzucają w wodę
gałęzie, a od nich idą w różne strony aleje zapuszczone, straszne, prze
piękne. Rozumiem, dlaczego Z ygm unt z takim sm utkiem i żalem wspo
m inał Opinogórę w liście do Gaszyńskiego. Tu jego geniusz dziecięcy
pierw szy raz spotkał się z w ielką księgą piękności. Tu chodził prow a
dzony przez Korzeniowskiego, a baw ił się na kobiercach łąk, nad brze
gami staw ów z Gaszyńskim . P ark ten zrobił na m nie takie w rażenie jak
Łazienkowski, gdy po upalnym dniu biegłem doń upijać się zielonością...
Lecz opuszczamy park, gdyż idziemy oddać czołobitny pokłon wielkim
popiołom.
Po drùgiej stronie pałacu i parku wznosi się kościół. Żaden z ko
ściołów w arszaw skich nie zrobił na m nie takiego w rażenia. Je st to ja 
kieś greckie cacko, cudowna m yśl architekta. Mało się znam na stylu,
o ile jednak wnosić mogę, jest w tej budow ie — styl rom ański. Na
przedzie wznosi się niby portyk grecki, w sparty na korynckich kolum 
nach. W ysoka naw a króluje nad otaczającym parkiem i patrzy w nie
skończoną rów ninę pól.
Przyw iązałem konia do sztachet otaczających kościół, a sam poszed
łem na plebanię. Poniew aż proboszcza nie było, um izgnąłem się więc
0 klucze od podziemi — do księżej gospodyni. Księża gospodyni odesła
ła m ię do żony kościelnego. Poszedłem do żony kościelnego. O statnia po
prow adziła mię wreszcie, pobrzękując kluczami, do zakrystii kościelnej.
W biegłem do kościoła i rzuciłem się oglądać pom nik m atki Zygm unta.
Pom nik (z kararyjskiego m arm uru) przedstaw ia kobietę um ierającą
z krzyżem w ręce i błogosławiącą m aleńkiego chłopczynę, co klęczy u jej
wezgłowia. Chłopczyna ten — to Zygm unt. U dołu pom nika napis łaciń
ski, poczynający się od słów: «M ariae Radzivillae — principi genere itd.»Chwilę czasu m am zaledwie, by rzucić okiem na ołtarz główny. M iej
sce organu zastępuje tu m elodykon. Znać, że tu modlili się ludzie tacy,
jak nasz w ielki poeta. Cisza śm iertelna, żadnego obrazu, białe ściany
św iątyni biegnące wysoko, głuchy łoskot kroków.
Lecz opuszczam i kościół... O dźw ierna prowadzi nas ku zew nętrz
nej stronie prezbiterium . Są tam ciężkie żelazne drzw i z w ykutym na
nich herbem . O tw arła je. Przeszliśm y jeden sklep pusty, drugi pusty
1 wreszcie stanęliśm y wobec zam kniętych drzwi. Gdy je otw arła ba
bina — wesżliśm y do wiecznej sypialni sm utnego ducha poezji polskiej.
Stoi tam na drew nianych podstaw ach sześć drew nianych trum ien.
Pośrodku stoi wielka dębowa, zwykłego form atu — to tru m n a W incen
tego. Obok tej — czarna, suknem obita, otoczona srebrną lamą, m ająca
kształt zwykłej podłużnej skrzyni, ściętej cokolwiek w głowach. Pośrodku
płaskiego w ieka przybita m osiężna tablica i dużym i literam i w yryto na
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niej :«Zygm unt K rasiński f 1859». Nic więcej. Obok dużej tru m n y
m a
łego ojca — m ała tru m ien k a czarna wielkiego syna. Wiesz, że on tu leży,
i dziwno ci, że to ten sam dum ny, nieprzebłagany, w ielki — w tej m ałej
czarnej trum ience. Głowa się usuw a na piersi, toczą się łzy po tw arzy.
W tej ciszy podziem ia w m roku i ciemności grobów, jak złote ognie
latają w yrazy:
Jam ciężko grzeszny — wyznaję — o, bracia —
Bom dał zamieszkać w sobie tej żałości,
Co z czucia w końcu w krew się przepostacia
I myśl zatrutą przewiciela w szpik kośoi.
Mnie
Mnie
Mnie
Mnie

smutek zaibił — mnie gorzkie koleije,
gwałt namiętnych, nieskończonych marzeń,
krok leniw y ognuśniałych zdarzeń,
te dni naisizych wciąż tak podłe dzieje {...]*

Wobec tego prochu czujesz się tak nikczem nym i m ałym, tak dziw 
ny wstyd uderza cię w twarz!... Ten «syn szlachecki» — wiecznie je d 
naki: śpi teraz z tym sam ym słowem na trum nie, jakie m iał za życia пэ
ustach :
•«Duma bez pokory — to próżność; pokora bez dumy — to podłość«-.7

Otóż proch ten — jest pokornie dum ny. Spróbuj wobec tej trum ny
być dem okratą, uśm iechnąć się szyderczo ze słów:
Słaiby tylko rzeź wybiera,
Czy mu im ię jesit Mariusza,
Czy mu imię Robespiera.8

Jesteś w tym podziem iu Polakiem, czcicielem wielkiego prochu.
A proch ten nie poszedł szukać sobie pom nika w ulicach, gdzie przesuw a
się tłum , na placach, gdzie czerń — on zeszedł w podziemia, naznaczył
im ię swe dwom a w yrazam i i leży — geniusz — obok zwykłych, o ro
baczywych duszach hrabiątek. I m usisz — dem okrato — zejść w te ciche
podziem ia i tu m u się pokłonić, proch ucałować, gdzie do wiecznego
snu oparł głowę, gdy:
Jak Danit przez piekło przeszedł za życia...9
Módl się ty za mnie, bym u Boga w niebie,
Po wiekach wiekótw kiedyś spotkai ciebie
I tam przynajmniej odetchnął wraz z tobą,
Bo mnie już wszystko gruzem i żałobą.
Módl się ty za mnie — ja ciebie się trzymam,

Dwór w Szuknierzu k. Ciechanowa, widok ogólny
Fot. S. M a ko w sk i

złonków Towarzystwa przed dworkiem w
pomnik Żeromskiego

Szulmierzu. Z lewej —
Fot. B. Otrę bski

Ratusz w Słupsku, m iejsce obrad Zjazdu Delegatów Towarzystwa
Fot. A. Ju styn a

Słupsk, w idok ogólny z w ieży Ratusza
Fot. R. S ik o rs k i
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I nic prócz ciebie, nie marzę za światem,
Tylko to marzę, by z mą duszą biedną
Twoja spłynęła w nieśmiertelność jedną —
Więc módl się...1®

Przypom inasz sobie, żeś kiedyś te słowa pow tarzał jakiejś kobiecie11
— i w styd, w styd w ygania cię stąd!
Zerw ałem gałązkę akacji z cm entarza i wskoczywszy na koń uciek
łem stam tąd ze łzami.
Pałac m e robi w rażenia. Hr. W incenty wzniósł go dla Zygm unta
wyłącznie w stylu średniow iecznym . Je st on cokolwiek podobny do za
m eczku Łuszczkiewicza w Kielcach. Dziś m ieszka w nim jakaś pani dok
torow a z Ciechanow a na letnim m ieszkaniu — nie m ożna więc było
naw et obejrzeć pokojów i wieżycy. W p arku i na folw arkach, po dro
gach i w ogrodach znać opuszczenie i nieład. Obecni panow ie Krasińscy
ścigają się w Carskim Siole...12
Ze sm utkiem żegnałem opinogórski p a rk ”.
Glosa: W Opinogórze przyszły autor Popiołów nie szukał napoleoń
skiej legendy W incentego K rasińskiego i ech Som osierry. Przytłoczył
je bowiem odrażający serw ilizm K rasińskich, sięgający aż po rok 1887!
Szukał natom iast tu taj owych „św iętych m iejsc” zw iązanych z Zygm un
tem, „sm utnym duchem poezji polskiej” . Fascynow ał się jego dantejską
drogą życia, wrażliwością n a procesy społeczne, samotnością, cierpieniem ,
„bólem istnienia”, poczuciem własnej godności, a może i dumą. To
wówczas było m u najbliższe. Myślał także o spraw ach współczesnych
obrazam i i strofam i poezji K rasińskiego, ale — jak świadczą liczne za
piski w D ziennikach — przyw oływ ał je najczęściej po to, by stw ierdzić
ich ideow ą i społeczną nieprzydatność.
Od czasów Żerom skiego nic się właściwie w Opinogórze nie zmieniło.
W parku jest jeszcze w iele drzew, które pam iętają pielgrzym kę młodego
dem okraty do grobu arystokratycznego rom antyka. Nie m ożna jedynie
oglądać trum ien K rasińskich. Zam urow ano je w oddzielnych niszach, oz
naczając, jak daw niej, skrom nym napisem , kto w nich spoczywa.
Pełno wycieczek. W szystkie grupy społeczne nowego narodu. Za
jeżdżają autokaram i. Tak jak »Żeromski szukają klucza u żony kościel
nego. Dom agają się obejrzenia k ry p ty grobowej i rzeźby Pam palloniego.
Są przekonani, że to im się należy. Chcą być, zobaczyć, dotknąć naw et,
by wiedzieć. Czują się współwłaścicielam i tego, co zostało. H rabia K ra
siński powoli staje się ich, Żerom ski także. Cierpliw ie czekają na mo
żliwość w ejścia do mieszczącego się w neogotyckim pałacyku (pięknie
niedaw no odnowionym) M uzeum R om antyzm u. Słuchają przew odnika.
Z jednakow ą czcią oglądają w szystkie eksponaty i pam iątki, naw et „ro
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m antyczne” guziki. Bez selekcji. Wiedzą przecież, jak niew iele tego oca
lało. D ow iadują się o ostatnim ordynacie zam ordow anym w Dachau. T ra 
dycja K rasińskich wchodzi powoli do ich świadomości. Je st już tylko
rom antyczną poezją i narodow ą przeszłością, którą chcą poznać i zacho
wać w pamięci.
Nie słyszą tu oczywiście nic o Żeromskim. Ale podobnie jak on w y
noszą z Opinogóry świadomość, że to właśnie tu taj leży wielki syn obok
małego ojca.
„25 VIII (czwartek).
12 w nocy
Pan C. wypłacił mi 42 rs. kop. 60, jako resztę mej w akacyjnej gaży.
Spakowałem rzeczy, które stanow ią ogrom ny tłum ok — wielkości dużej
portm onetki. [...] P tak by mógł w dziobie nieść cały mój m ajątek! [...]
W „m oim ” pokoju śpi Kazio. Cicho...
Razem z ostatnim wyrazem — pierw sza łza — w tym dzienniku.
M atko moja. nie opuszczaj mię w wrzaskliw ej W arszawie.”
„26 VIII (piątek).
Szósta rano. Mgła. Konie zajechały — dziw ny sm utek.”
„29 sierpnia (poniedziałek). W arszawa
Jednak — przeszłość pozostawiona w Szulm ierzu należeć będzie do
najlepszych, jakie pozostawiłem za sobą.”13

Przypisy
1 Tj. Heleny Radziszewskiej, z którą łączyła go od dwa lat namiętna miłość.
2 Antoni Cyprysiński, właściciel Szulmierza.
3 Włóka — około 16,8 ha.
4 Retmański, 70-letni archiwista warszawski, bawiący na wakacjach w Szul
mierzu.
5 W rzeczywistości był to murowany spichlerz, o czym autor Dzienników prze
konał się niebawem i odnotował pod datą 2 sierpnia fcr.
* Fragm. z Dnia dzisiejszego Z. Krasińskiego, w. 267 - 274; Żeromski cytuje
do w. 280 włącznie.
7 Sformułowanie z listu Krasińskiego do Słowackiego z 27 października 1841 r.
8 Cyt. z Psalmu miłości, w. 83 - 85.
9 Cyt. z Przedświtu, w. 5 lub 25.
10 Niedokładny cytat z wiersza Krasińskiego Módl ty się za mnie... w. 5 - 8, 20 - 25.
11 Po raz pierwszy tekst tego wiersza wpisał Żeromski do Dziennika pod datą
18 stycznia 1885 r. jako wyraz swych uczuć do Heleny Radziszewskiej.
12 Tj. biorą udział w wyścigach konnych. Żeromski miał tu zapewne na myśli
Ludwika hr. Krasińskiego (ur. 1833), przemysłowca, ożenionego z wdową po Zyg
muncie.
13 Tekst cytowano wg S. Żeromski Dzienniki. Opracował i przedmową opa
trzył J. Kądziela Warszawa 1965, t. 4, s. 103, 105, 107 - 108, 109 - 110, 184 - 187, 196, 199.

