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W życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego, który jest bohaterem wystawy 
przygotowanej przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk w związku z ogłosze-
niem roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, tak jak w życiu wielu 
uczciwych Polaków, można odnaleźć wątki zesłańcze, syberyjskie. Sam pisarz 
aż dwukrotnie otarł się o niebezpieczeństwo zsyłki na Sybir. Kiedy Józef Ignacy 
Kraszewski studiował na Wydziale Wymowy i Sztuk Wyzwolonych Uniwersy-
tetu Wileńskiego, 3 grudnia 1830 roku został aresztowany za działalność spi-
skową w przedpowstaniowej organizacji studenckiej Towarzystwo Mnezerów, 
dla której zresztą opracował statut. Początkowo Towarzystwo miało charakter 
literacki, potem przekształciło się w stowarzyszenie narodowe i polityczne.  
W wyniku rewizji w 1830 roku odkryto w mieszkaniach studenckich 41 strzelb, 
22 pistolety, 28 szabel, 2 sztylety, proch i śrut. Młody pisarz wraz z towarzy-
szami został osadzony w klasztorze św. Piotra i Pawła zamienionym na więzie-
nie, następnie w szpitalu więziennym w koszarach św. Ignacego (więziony był 
do marca 1832 roku). Śledztwo prowadzili kultowi prześladowcy wileńskiej 
młodzieży – kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego Nowosilcow, rektor Uni-
wersytetu Wileńskiego Pelikan, z ramienia władz rządowych Botwinko  
i przedstawiciel władz wojskowych generał Mandersztern. 15 lipca 1831 roku 
zapadł wyrok. Kraszewski uznany został za przywódcę buntowników i m.in.  
z powodu związków z profesorem Joachimem Lelewelem wydalony z Uniwer-
sytetu. Skazano go na wcielenie jako szeregowca z prawem awansu do pułku 
kaukaskiego i wysłanie w głąb Rosji.  

Kraszewski twierdził, że w pierwszej fazie procesu wydano na niego na-
wet wyrok śmierci. Decyzję komisji śledczej zniósł mężnie. Napisał: „Jakże 
próżnym, jak nieszczęsnym trzeba by było być, żeby wówczas, kiedy kilka mi-
lionów cierpi, płakać nad sobą”. Dzięki wpływom rodzinnym i wstawiennictwu 
u generała Dybicza oraz generalnego gubernatora Dołgorukowa (ciotka Józefa 
Ignacego Kraszewskiego była przełożoną wileńskich wizytek) na szczęście 
skończyło się na skazaniu go na przymusowe pozostanie w Wilnie z dozorem 
policyjnym (kara trwała do lipca 1833 roku) i „wilczym biletem” przestępcy 
politycznego do końca życia. Kara za udział w przedpowstańczym stowarzy-
szeniu utrudniała mu potem otrzymanie paszportu na wyjazd z Wołynia do Kró-
lestwa Polskiego. Z tego powodu, a właściwie z powodu zatajenia informacji  
o udziale w powstaniu listopadowym, nie otrzymał stanowiska profesora na 
Katedrze Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Kijowie, o które bez-
skutecznie starał się w latach 1836–1837. Kandydatura Józefa Ignacego Kra-
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szewskiego została odrzucona przez władze uniwersyteckie z powodu antycar-
skiej postawy w przeszłości, mimo że jego praca konkursowa Sed quid tentare 
nocebit została uznana za najlepszą spośród 7 nadesłanych. Dodamy, że Kra-
szewski próbował informację o swojej działalności w Towarzystwie Mnezerów 
pominąć rzekomo przez nieuwagę; generalny gubernator w Wilnie książę Doł-
gorukow natomiast odmówił mu poświadczenia lojalności politycznej. 

Tymczasem w 1863 roku Józef Ignacy Kraszewski, mieszkający wów-
czas w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 48, otrzymał ostrzeżenie od 
Dymitra Mikołajewicza Nabokowa, ochmistrza dworu wielkiego księcia Kon-
stantego Mikołajewicza Romanowa, namiestnika Królestwa Polskiego w latach 
1862–1863, że grozi mu rewizja, areszt i deportacja na Syberię. Kraszewski 
miał opinię „człowieka Kronenberga”, był krytykiem prorosyjskich poglądów 
margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika Rządu Cywilnego Króle-
stwa Polskiego. W przygotowującej się do powstania Warszawie mówiło się  
o Kraszewskim, że był zbyt biały dla czerwonych i zbyt czerwony dla białych. 
Wydaje się jednak, że przyczyny nagłego wyjazdu Kraszewskiego z Warszawy 
były bardziej prozaiczne. Hrabia Wielopolski po prostu wyrzucił Kraszewskie-
go z Warszawy, gdyż pisarz konkurował z nim o względy pięknej, znanej Kra-
szewskiemu jeszcze z Żytomierza hrabiny Marii Kellerowej, żony byłego wice-
gubernatora kijowskiego, od 1862 roku dyrektora Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych Królestwa Polskiego Edwarda Kellera. Kellerowa zasłynęła jako 
polityczna awanturnica, podawała się za doradczynię Wielopolskiego, a praw-
dopodobnie była przez cały czas na usługach policji carskiej. W pośpiechu  
1 lutego 1863 roku Kraszewski opuścił miasto swego urodzenia i udał się sta-
rym szlakiem emigracyjnym przez Śląsk i Wrocław do Drezna, w którym, jak 
na ironię, pół roku później znalazł się także jego rywal polityczny i osobisty 
Aleksander Wielopolski.  

Kraszewski wyjechał z paszportem wydanym na polecenie hrabiego Wie-
lopolskiego na sześć miesięcy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przetermi-
nowany paszport rosyjski odebrano mu jeszcze w 1863 roku. Wielokrotnie na-
rażony na szykany policji saskiej, przez pewien czas legitymował się fałszy-
wym paszportem francuskim, dopóki w 1866 roku nie uzyskał obywatelstwa 
saskiego. Kraszewski sądził, że opuszcza Warszawę na kilka miesięcy. Nigdy tu 
już więcej nie wrócił, nigdy też nie zobaczył swojej żony Zofii z Woroniczów, 
ojca ani umiłowanego Romanowa. Przed wyjazdem napisał do brata Kajetana: 
„Kochany Kaju! Donoszę Ci krótko, że jestem zmuszony przez margrabiego 
wyjechać na czas jakiś za granicę, aby nie być posądzonym o zły wpływ na 
dziennikarstwo, jaki mi tu widać przypisują. W sobotę jadę i na Twojej opiece 
zostawiam żonę i dom. Dowiaduj się o nich, proszę. Zrób, co możesz, abyś 
moje konie sprzedał i o Zofii trochę pamiętał. Ojca nogi ucałuj, a pisz do mnie, 
co się z Tobą dzieje”. Będąc za granicą, Kraszewski pośredniczył w transporcie 
broni dla walczących oddziałów powstańczych. Napisał: „Byłem przeciwny –  
w zasadzie – ruchowi, ale gdy się rzecz stała, dać ginąć bez środków i pomocy  
i nieludzka, i niepolska rzecz, i niegodziwa”. 

Natomiast zięć Józefa Ignacego Kraszewskiego Bolesław Łoziński 
(1820-1870), ziemianin, właściciel wsi Bereżyńce w powiecie ostrogskim, bar-
dzo uzdolniony matematycznie, ożeniony w 1862 roku z Konstancją Kraszew-
ską (1839-1871), starszą córką autora Starej baśni, zwaną w rodzinie Kostusią, 
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w 1861 roku został aresztowany i wcielony do wojska za działalność przedpow-
stańczą. Dzięki wysokiej kaucji teścia Bolesław został zwolniony. W 1863 roku 
Łoziński kierował organizacją powstańczą w swoim powiecie, był naczelnikiem 
cywilnym powstania styczniowego w powiecie zasławskim i chociaż w tej części 
Wołynia nie doszło do wybuchu zbrojnego powstania, Bolesław, jako już wcze-
śniej notowany i więziony, bez dostatecznych powodów został zesłany na Syberię 
i skazany na wiele lat ciężkich robót. Żona jego Konstancja pojechała razem  
z mężem, biorąc ze sobą niemowlę niewiadomej płci (według innych źródeł był 
to chłopiec o imieniu Władysław), które zmarło lub może zginęło na skutek wy-
wrotki sań podczas straszliwej podróży etapami w głąb Rosji. Bolesław i Konstan-
cja Łozińscy przybyli do Usola, a potem, w 1866 roku, przenieśli się do Irkucka.  
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W Usolu łączyły ich bardzo bliskie stosunki z Romanem i Wacławą  
z Sobańskich Bnińskimi, gorącymi patriotami, którzy własnym kosztem wystawi-
li w 1863 roku pluton kawalerii, walczący pod dowództwem Platona Krzyżanow-
skiego. Konstancja zajmowała się w Usolu wypiekaniem chleba, Bolesław han-
dlem mąką, masłem, miodem i innymi produktami spożywczymi. Na Syberii 
przyszły na świat ich kolejne dzieci: w Usolu w 1865 roku bliźnięta Józef  
i Czesław, nazywane przez wszystkich żartobliwie Romulusem i Remusem, oraz 
w Irkucku w 1867 roku córka Konstancja, zwana w rodzinie Kocią. W Irkucku 
Łozińscy nadal prowadzili handel i piekarnię. W 1870 roku Bolesław zginął 
prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Jakiś czas wcześniej, wchodząc do bardzo 
niskiego pomieszczenia, o które łatwo na Syberii, uderzył się mocno w głowę, co 
wywołało u niego krwiak i niezwykle silne bóle. Niektóre źródła podają, że zmarł 
na skutek pęknięcia krwiaka w mózgu. Konstancja i dzieci – jako tzw. przesie-
dleńcy – nie mieli prawa opuszczać ziemi syberyjskiej. W sierpniu 1870 roku 
Konstancja podjęła jednak starania o powrót do kraju. Za pośrednictwem ojca 
skorzystała z porad prawnych i poparcia profesora Włodzimierza Spasowicza  
i uzyskała zgodę władz rosyjskich na wyjazd. Wraz z trójką maleńkich dzieci 
(chłopcy mieli około 6, a dziewczynka około 3 lat) wracała do Polski. W czasie 
podróży powtórzyła się tragedia sprzed 8 lat – w Jambułtowie miedzy Kazaniem 
a Niżnym Nowogrodem sanie przewróciły się i zawisły nad przepaścią. Jedno  
z dzieci wypadło, ale – owinięte w grube wojłoki – specjalnie nie ucierpiało. 
Konstancja natomiast zginęła przygnieciona saniami lub, co jest bardziej prawdo-
podobne, zmarła podczas katastrofy na zawał serca.  

Tragiczna wiadomość o śmierci Kostusi ciężko dotknęła Kraszewskiego  
i fatalnie zaciążyła na psychicznej i nerwowej odporności pisarza. Dobry los 
sprawił, że osieroconymi dziećmi zaopiekował się wracający razem z Łoziń-
skimi z zesłania niemłody już Sławoj Szymkiewicz, ubogi rzemieślnik z War-
szawy, który pochował Konstancję i zaopiekował się jej dziećmi. Udało mu się 
na szczęście bezpiecznie dowieźć je do Polski i oddać pod opiekę babci Zofii  
z Woroniczów Kraszewskiej, zamieszkałej wówczas, po sprzedaży mieszkania 
przy Mokotowskiej 48, przy ulicy Nowy Świat 1 w Warszawie. Szymkiewicz 
mógł w ten sposób odwdzięczyć się Konstancji Łozińskiej za ułatwienie mu 
powrotu do kraju. Losy bliźniaków potoczyły się różnie. Józef został literatem, 
krytykiem literackim i dziennikarzem, redaktorem i współwydawcą dzienni-
ków, wystawcą sztuk teatralnych. Zmarł nagle bezżennie na zapalenie płuc  
w 1909 roku w Krakowie. Czesław gospodarzył spokojnie na Wołyniu w części 
dawnego majątku ojca. Kocia wyszła za mąż za Teodora Marię Staniszewskie-
go, inżyniera agronoma, absolwenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Le-
śnictwa w Puławach, który przez pewien czas posiadał biuro komisowe w Ki-
jowie. Konstancja prowadziła szeroką działalność publicystyczną i teatralną, 
pisała powieści, opowiadania, nowele, wiersze, recenzje i sztuki teatralne, wy-
stawiane przez warszawskie, łódzkie i kijowskie teatry, założyła Towarzystwo 
Miłośników Sztuki. Zmarła w 1944 roku. Syn Konstancji Staniszewskiej z Ło-
zińskich Wojciech, podporucznik Wojska Polskiego, w 1939 roku dostał się do 
niewoli sowieckiej i został umieszczony w obozie w Kozielsku. NKWD zamor-
dowało go w 1940 roku. I tak historia szyderczo zatoczyła krąg. Konstancja 
miała również córkę Bolesławę Ligowską, zmarłą w 1972 roku. 
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Z kolei młodszy brat Józefa Ignacego Kraszewskiego Lucjan (1820-
1892) po ukończeniu szkoły w Łyskowie, gimnazjum w Świsłoczy i Uniwersy-
tetu w Dorpacie pędził życie ziemianina w rodzinnym majątku Dołhe koło Pru-
żany. Był malarzem, rysownikiem, fotografikiem, prekursorem polskiej fotogra-
fii artystycznej, ilustratorem książek Józefa. Za pomoc udzielaną powstańcom 
styczniowym, którzy kwaterowali w jego dworze w Dołhem (z przekazu Kaje-
tana Kraszewskiego wynika, że Lucjan przechowywał w swoim majątku tylko 
dwie strzelby powstańców), został w 1864 roku skazany na wygnanie w głąb 
Rosji. Przebywał przez pewien czas w Kungurze w guberni permskiej oraz  
w Cywilsku w guberni kazańskiej. Na zesłaniu Lucjan Kraszewski poważnie 
zajął się fotografią, dla której przewidywał wielką przyszłość. Na swoich ze-
słańczych zdjęciach prezentował przepiękne krajobrazy, ciekawostki naturalne, 
interesujące wizerunki ludzi. Lucjan Kraszewski po powrocie z zesłania sprze-
dał Dołhe bratu Kajetanowi, gdyż groziła mu jako przestępcy politycznemu 
konfiskata majątku, i zamieszkał w Warszawie przy ul. Wspólnej; przemiesz-
kiwał też często w posiadłości zięcia w Honiatyczach w pow. hrubieszowskim, 
gdzie zresztą zmarł. Ożenił się ze Stefanią z Sułkowskich, z którą miał jedyną 
córkę Kazimierę, wydaną za Zdzisława Andrzeja Rulikowskiego herbu Korab. 
Kajetan Kraszewski w swoich przekazach bardzo dużo ciepłych słów poświęcił 
pani Lucjanowej, która odwiedzała męża na zesłaniu i wyjednała mu u władz 
carskich w Petersburgu skrócenie wyroku. 

Józef Ignacy Kraszewski utrzymywał stałe kontakty listowne z zesłanymi 
na Syberię członkami rodziny i wspierał ich w miarę możliwości finansowo  

Lucjan Kraszewski, Na etapie, b.d., Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 
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i psychicznie. Nie zawsze było to jednak łatwe. Podczas pobytu na Syberii Kon-
stancji dotknęły go duże kłopoty finansowe: ustały dochody z redakcji, zamarł 
ruch wydawniczy, nie było więc honorariów za powieści, a pisarz miał na utrzy-
maniu żonę i młodszą córkę Augustę Marię (1849-1917), zwaną w rodzinie Tu-
nią. Ponadto łożył na studia synów: Franciszka (1843-1927), który kształcił się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, potem w Jenie, i starszego Jana (1841-1917), który 
studiował w Belgii, gdzie popadł w długi karciane, a przed wierzycielami uciekł 
aż do Chile, skąd trzeba go było sprowadzić i pokryć jego długi. Gdy jednak tylko 
było to możliwe, Kraszewski starał się pomagać materialnie zarówno prześlado-
wanej rodzinie, jak i innym wygnańcom politycznym. Uczestniczył w akcjach 
opieki nad emigrantami. Prowadził odczyty, np. Życie i obyczaj w dawnej Polsce, 
z których dochód przeznaczony był dla ubogich uchodźców z powstania. 
Umieszczał o zesłańcach informacje np. w wileńskim „Athenaeum”, którego był 
redaktorem od 1841 roku i w którym opublikował fragment pamiętnika Wspo-
mnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie spisane przez 
powieściopisarkę Ewę Felińską, skazaną na zesłanie na Syberię w 1839 roku za 
współpracę z Szymonem Konarskim. Ponadto wydał wspomnienia anonimowego 
katorżnika Z Syberii, napisał przedmowę do książki Adolfa Jabłońskiego Dziesięć 
lat w niewoli moskiewskiej. Informacje o życiu Polaków na Syberii zamieszczał 
również w swoich rocznikach publicystycznych „Rachunki” i w powieściach 
(Dziecię Starego Miasta, Para czerwona). 

 
 
 
 
Na koniec warto wspomnieć, że najmłodszy brat Józefa Ignacego Kra-

szewskiego Kajetan (1827-1896), pisarz, rysownik, kompozytor, astronom, 
nowoczesny rolnik, bibliofil i kolekcjoner, był zagorzałym przeciwnikiem po-

Lucjan Kraszewski (3. od lewej) na zesłaniu w Cywilsku, 1868. 

Archiwum Polskiej Akademii Nauk. 
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wstania styczniowego. Był czcicielem spokojnej wytężonej pracy, bał się zrywu 
zbrojnego, obawiał się zrewolucjonizowania mas. Często brzydko wyrażał się  
o powstańcach, nazywając ich bandytami, a łączniczki pannami, które pozostają 
w oddziałach dziwnym trafem tylko dziewięć miesięcy. W jego posiadłości 
rodowej w Romanowie stacjonował jednak oddział powstańczy, a 11 lipca 1863 
roku powstańcy stoczyli w pobliżu Romanowa, pod Janówką, krwawą bitwę,  
w której zginęło 36 polskich żołnierzy. Ich walkę i bohaterską śmierć upamięt-
nia pomnik znajdujący się na starym cmentarzu w Janówce. Jednak Kajetana  
w tym czasie w Romanowie nie było. Żeby uniknąć niebezpieczeństwa wyje-
chał na czas jakiś do Galicji. Poglądy polityczne braci Kraszewskich były więc 
diametralnie różne, co jednak nigdy ich nie dzieliło. Zawsze byli sobie bardzo 
bliscy i do końca utrzymywali ze sobą serdeczne kontakty rodzinne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rycina pochodzi z książki: Śpiewnik pieśni patriotycznej. Śpiewnik polonijny. 

90 pieśni na 90-lecie odzyskania Niepodległości po nocy zaborów dla rodaków 

rozproszonych po wszem świecie opracowany przez Jerzego Bożka i Piotra Boronia 

dla śpiewu wspólnotowego w dobrze dobranym towarzystwie i indywidualnego 

podśpiewywania podany Anno Domini MMVIII, Kraków 2008. 


