NAD BRZEGIEM LEMANU

NA TROPIE POLAKÓW
O genewskiego jeziora kryształy!
Ciemne wy dzisiaj dla oczu Polaka! – …
Na was zatrzymał się smętny duch mistrza.
Zanim go fala schłonęła przeczystsza…
(Wiktor Gomulicki, Pamięci J. I. Kraszewskiego)

Józef Ignacy Kraszewski
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Dworzec Cornavin – zbudowany w latach 50-tych XIX w.
w Genewie, a oddany do użytku 16-18 marca 1858r.jako
stacja na linii Lyon – Genewa - Lozanna. Pierwotnie
rozbudowany w 1873 i 1893. W 11 lutego 1909 roku uległ
pożarowi.

Genewa
Gare de Cornavin
Przyjazd J. I. Kraszewskiego
Geneza
Jadę do chałupy swojej – mówił
Józef Ignacy Kraszewski szykując
się niespodziewanie do podróży
koleją z San Remo do Lozanny w
Szwajcarii, w sobotę, 12 marca1887
roku.
Nikogo
wcześniej
nie
uprzedzał, nikogo też o swojej
podróży nie informował, jedynie w
towarzystwie
garde-malade
–
Landro i młodego pana Schneidera, architekta, brata pani
Heinitz, której rodzina od ponad 20 lat opiekowała się
Kraszewskim, wyrusza w swoją ostatnią – ziemską
podróż. W zarezerwowanym przedziale, mimo poważnej
choroby
nowotworowej,
ogólnego
osłabienia
spowodowanego magdeburskim więzieniem i wrażeniami,
jakie na 75-letnim Pisarzu odcisnęły trzęsienia ziemi,
które na początku tamtego roku nawiedziły Riwierę,
wyczerpany prawie do granic możliwości, wieczorem
„staje na odpoczynek” w Turynie. Tak jak w San Remo,
tak i w Turynie, trzeba było na rękach przenosić
Kraszewskiego z wagonu do powozu. Odpoczynek trwa
aż do wtorku (15 marca), kiedy rano podejmuje decyzję o
kontynuacji podróży. Już godziny 20 wieczorem tego
samego dnia był na dworcu Cornavin w Genewie. Na
ciężko chorego czeka tylko obsługa hotelu La Paix, po
czym w fotelu przenosi chorego do powozu, którym
przebędzie ostatnią podróż swojego życia – z Dworca
Cornavin do hotelu Hôtel de la Paix.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego
Praca nie jest zabawa: męczy - to dobrze, nuży - tak być
musi, łamie człowieka - to jej powinność.

Położenie
Place de Cornavin
1201 Genève
Dworzec usytuowany w centrum miasta.

Dojazd
Pociągiem łączącym Genewę z Bernem, Paryżem, Mediolanem
i Zurychem.

Zobacz biogram: Józef Ignacy Kraszewski
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Budynek - zaprojektowany i wykonany w latach 50tych XIX wieku.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego
Nie masz szczęścia dla człowieka, jeżeli się niem z drugim
podzielić nie może.

Genewa
Hôtel de la Paix
Miejsce śmierci J. I. Kraszewskiego
Geneza
- Mais il est moribond!... powiedział prof.
Zygmunt Laskowski do pułkownika Z.
Miłkowskiego w środę, 16 marca 1887 r.,
kiedy spotkali się w apartamencie nr 10 na
pierwszym piętrze hotelu La Paix w
Genewie, który zajmował od wieczora,
dnia
poprzedniego
Józef
Ignacy
Kraszewski. Dr Laskowski odwiedził poważnie chorego
Pisarza już tamtego wieczora, o godzinie 22. Był
przygnębiony Jego stanem zdrowia. Dlatego od środy
zorganizował całodobową opiekę, prosząc o pomoc
polskich studentów medycyny: W. Hertyka i F.
Polzeniusza oraz studenta chemii, F. Hirszberga, którzy
pomagali czuwającemu przy chorym – Oskarowi
Schneiderowi i Landro (wyjechał w czwartek).
Ochmistrzyni, p. Heinitz - przybyła dopiero w piątek
wieczorem z San Remo. Stan chorego J.I. Kraszewskiego
pogarszał się z dnia na dzień, mimo momentów, w których
choremu wracała świadomość. ”Żyć pragnął całą duszy
swojej potęgą; żyć i pracować” – pisał później T.T. Jeż.
Choroba była jednak silniejsza – zmarł w fotelu
hotelowym 19 marca 1887 r. o godzinie 15.38 – w dniu
swoich imienin, w75roku życia. Hanna Miłkowska, której
towarzyszyła Zofia Kosmowska, sporządziła rysunek
umierającego (w niedzielę wykonała jeszcze 2 dodatkowe
rysunki), malarz Edward Lovey naszkicował pokój, w
którym umarł Kraszewski. Fotograf Lacombe zrobił cztery
fotografie zmarłego. Zdjęto także maskę pośmiertną, a
prof. Laskowski przygotował wstępnie ciało do
zabalsamowania, gdyż pozostało na wstawionym łóżku
hotelowym do godziny 18 dnia następnego (niedziela),
dzięki uprzejmości właściciela hotelu La Paix – p.
Webera.

Położenie
1211 Genève
Quai du Mont - Blanc 11

Dojście
Z dworca Cornavin około 1 km (15 minut marszu) ulicą Passage des
Alpes aż do Rue des Alpes i skręcić w prawo, w Quai du Mont-Blanc.
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Zygmunt Laskowski spotkał się pierwszy raz z Józefem
Ignacym Kraszewskim w Paryżu, podczas wystawy
powszechnej w roku 1867. O wynalazku balsamowania i
konserwowania preparatów anatomicznych opracowanych
przez Profesora wspominał Pisarz w swoich listach i
felietonach.

Genewa
Wydział Medyczny Uniwersytetu w Genewie

Balsamowanie ś p. J. I. Kraszewskiego
Geneza

Pomimo zaleceń lekarzy, J.I. Kraszewski był “namiętnym”
palaczem i potrafił dziennie wypalić nawet 30 ulubionych
papierosów „Imperial”. W dniu śmierci, z rana, nie potrafił sobie
odmówić „połówki” papierosika. Zwykł mawiać: „ kiedy już
chęci do palenia mieć nie będę – to i śmierć tuż ”.

Formalności urzędowe związane ze
zgonem J.I. Kraszewskiego zostały
dokonane w hotelu La Paix, dzięki
staraniom dr. Laskowskiego. Oblicze
zmarłego zmieniło się. Widać już
było, że jest to ciało, z którego życie
uciekło. W niedzielę naszkicowano
ostatni raz twarz zmarłego, a o
godzinie
18,
ciało
zostało
przeniesione w tymczasowej trumnie
do budynku Wydziału Medycznego Uniwersytetu w
Genewie, przy ulicy Rue de l’Ecole-de-Mèdecine 20,
gdzie mieściło się Muzeum Anatomiczne i laboratorium
prof. Z. Laskowskiego. Proces balsamowania rozpoczęto o
20 i trwał aż do godziny 2 w nocy. Mimo poważnych
zmian jakie poczyniły choroby, udało się zakończyć
proces balsamowania bez większych trudności.
Profesorowi asystowali wspominani już studenci
medycyny oraz pracownicy techniczni. W poniedziałek, 21
marca 1887r., o godzinie 7.30 można było zmarłego
przenieść do pomieszczeń kaplicy (chambre mortuarie) na
Cmentarzu de Plainpalais.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego
Ta jest korzyść nędzy, że w niej praca koniecznością, a ona
najlepszem cierpień lekarstwem.

Położenie
1205 Genève
Rue de l’Ecole-de-Mèdecine 20
W budynku tym zorganizował prof. Zygmunt Laskowski Muzeum
Anatomiczne w oparciu o własną kolekcję preparatów anatomicznych

Dojście
Z hotelu La Paix około 2km (pół godziny pieszo). Kieruj się w stronę Sq.
du Mont-Blanc i wzdłuż Quai des Bergues aż do Pl.du Cirque i Av. du
Mail aż do Rue de l’Ecole-de-Médecine
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W La Tribune de Genéve o pogrzebie:
La Société Polonaise fait part aux littérateurs, artistes et
savants de Genève, ainsi qu’ aux amis des lettres, des arts
et des sciences, de la perte douloureuse que la Pologne
vient de faire en la personne de Joseph Ignace Kraszewski
décédé á Genève le 19 mars. L’honneur se rendra mardi
22 mars a 11 heures du matin devant la chambre
mortuaire, au Cimetiére de Plainpalais.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego
Każdy człowiek ma trzy życia w sobie: jedno, po którem
płacze, drugie, w którem żyje i stęka, trzecie, którego się
spodziewa

Genewa
Cmentarz Plainpalais
Pogrzeb tymczasowy J. I. Kraszewskiego
Geneza
22 marca, we wtorek rano, o godzinie
7.30 przeniesiono ciało zmarłego J.I.
Kraszewskiego do chambre mortuaire
(śmiertelnicy)
na
Cmentarzu
Plainpalais. Radca Stanu p. Dumennt
wydał stosowane polecenie, gdyż do tej
pory ten dom pogrzebowy nie był używany. W obecności
prof. Z. Laskowskiego, ułożono ciało w przygotowanej
podwójnej trumnie, wyłożonej białym atłasem. Zmarły
ubrany był na czarno. Kaplicę udekorował p. Vachony,
ogrodnik Cmentarza de Plainpalais. W głębi ustawiono
sztandar polski okryty krepą. Wśród niezliczonego
mnóstwa kwiatów i 67 wieńców od organizacji,
towarzystw, redakcji gazet i osób prywatnych, ledwie
można było dostrzec wątłą postać Kraszewskiego. O
godzinie 11 cały korytarz wypełnił się. Przybyło ponad
150 osób różnych narodowości. Z rodziny, w
uroczystościach uczestniczył Jan Kraszewski – syn
zmarłego, który rano przyjechał do Genewy. Oficjalnych
wystąpień było sześć. Jako pierwszy zabrał głos Z.
Miłkowski w imieniu towarzystw, które nie mogły być
obecne podczas tej smutnej uroczystości. Również po
francusku pożegnał zmarłego przyjaciela prof. Z.
Laskowski w imieniu wszystkich Polaków mieszkających
na obczyźnie. Po nim adwokat z Turynu p. Atillo Begey
reprezentujący byłego ministra oświaty Cesare Correnti,
pożegnał zmarłego w imieniu królowej i narodu
włoskiego. Po polsku, w imieniu polskich towarzystw w
Szwajcarii, przemawiał Tadeusz Witkowski z Zurychu. Po
nim hr. Aleksander Dienheim Szczawiński-Brochocki z
Mediolanu – po francusku. Jako ostatni, po polsku,
pożegnał zmarłego w imieniu studentów polskich w
Szwajcarii pan Karpiński z Zurychu. Zmarły spoczywał w
chambre mortuaire do 31 marca 1887r.

Położenie
1204 Genève
Rue des Rois 10
Le Cimetière des Rois założony w 1482 roku, według
planów z 1469, o powierzchni ponad 28 000 m², znajduje
się w dzielnicy Plainpalais

Dojście
Około 500 metrów i 6 minut drogi kierując się na płn.-zach. w stronę
Avenue du Mail, Bd. Georges – Favon, Place de la Synagogue aż do Rue
des Rois (po lewej stronie)
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Kościół Serca Jezusowego (Sacré Coeur) – zbudowano w latach
1858 – 1859 według planów niemieckiego inżyniera Hermanna
Huga (1825-1888), na potrzeby francuskiej loży masońskiej w
Genewie. W 1873 został przekazany Parafii Saint-Germin i 14 X
1873r. konsekrowany jako Kościół katolicki.

Tekst

Genewa
Kościół Sacré Coeur
Msza żałobna, pogrzebowa
Geneza

Inskrypcje obecna w języku francuskim:
- EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE -

Ś p. J.I. Kraszewski był przez całe życie wiernym, a nie
„krnąbrnym” synem Kościoła, jak go pozwolono sobie nazywać
zaraz po śmierci. Toteż w piątek, w przeddzień śmierci, zażądał
pociechy religijnej, wyspowiadał się przed księdzem Francuzem
( ksiądz Dufrêsne, mieszkający na Pâquis, blisko hotelu La Paix
), a nazajutrz przyjął ostatnie Sakramenta. W czasie spowiedzi
przytomność nie opuszczała go.

W środę, 23 marca 1887 r., przed
godziną 11, w Kościele Serca
Jezusowego,
w
dzielnicy
Plainpalais
zgromadzili się
Polacy, którzy mieszkali w
Genewie, aby uczestniczyć w
Mszy żałobnej, pogrzebowej, za
Duszę ś p. J. I. Kraszewskiego,
zamówionej w imieniu rodziny
zmarłego, przez Polaków mieszkających w Genewie.
Przybyło kilkadziesiąt osób, z grupy, która w dniu
poprzednim uczestniczyła w genewskim pogrzebie
Pisarza. Mężczyźni i kobiety (kobiety – za nielicznymi
wyjątkami – według zwyczaju szwajcarskiego, nie brały
udziału w pożegnaniu ciała na Cmentarzu Plainpalais).
Otoczyli katafalk ustawiony w środkowej nawie, wokół
którego jarzyło się światło palących świec. Mszę św.
celebrował proboszcz Kościoła Sacré Coeur – père
Josephe w asyście dwóch księży, koncelebrantów. Po
kazaniu i mowie pożegnalnej, na pożegnanie, zabrzmiało
uroczyste „Resquiescat in pace” . Teraz i Dusza ś p. J. I.
Kraszewskiego zaznała wreszcie spokoju, którego nie było
mu dane zaznać pod koniec życia, w tym momencie, gdy
najbardziej tego spokoju - jako człowiek potrzebował i
który mu się najsłuszniej należał.
Msze żałobne odprawiano w tym czasie w Kościołach
prawie całej Europy oraz na kontynencie amerykańskim.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego
Wiara jest jako sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy,
runie wszystko.

Położenie
1204 Genève
Rue de Général-Dufour 18, Plainpalais

Dojście
Pieszo około 800 metrów (10 minut). Od Rue de l’Ecole–de-Medecine w
Av.du Mail oraz w stronę Rue Jean-Francois-Bartholoni aż do Rue
Général-Dufour
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Zrządzeniem losu było, że życie J.I. Kraszewskiego swój
początek w warszawskim zajeździe miało, a koniec w
genewskim hotelu.

Aforyzmy J. I. Kraszewskiego

Genewa
Dworzec Cornavin
Pożegnanie J. I. Kraszewskiego
Geneza

Człowiek, co nic nie wie, prócz pierwszych prawd, z
któremi się urodził, a które rozwinęło w nim życie uczciwe
i pracowite, często wyższy jest od mędrca, co wszystko wie,
lecz w nic nie wierzy i nic nie czyni.

Z mowy pogrzebowej Zygmunta Miłkowskiego (T.T.Jeż)

…Il n’était ni révolutionnaire, ni conservateur, Il
représentait la majorité de la nation Polonaise, c’est
qu’on est convenu ď appeller ľ intrigue Polonaise…

Rodzina zmarłego zdecydowała, że ś p.
J.I. Kraszewski zostanie przewieziony do
Krakowa i spocznie w podziemiach
Kościoła Ojców Pijarów na Skałce. Dr Z.
Laskowski
zlecił
znajomemu
przedsiębiorcy
pogrzebowemu
przygotowanie wszystkich formalności
związanych z przewiezieniem ciała ze
Szwajcarii, przez Austrię i Niemcy. Najwięcej trudności
nastręczało uzyskanie stosownej zgody ze strony władz
niemieckich (i formalnie zgody takiej nie otrzymano),
chociaż rząd kanclerza O. Bismarcka, oficjalnie nie
sprzeciwił się. W specjalnym wagonie kolejowym, w
ciągu trzech dni, planowano przewieźć zwłoki Pisarza. W
środę w chambre mortuaire spotkali się: Z. Laskowski, Z.
Miłkowski i zięć zmarłego, W. Męczyński oraz urzędnik
wydelegowany
do
opieczętowania
trumny.
Po
przygotowaniu ciała zmarłego i
zalutowaniu wieka
metalowego trumny, przytwierdzono śrubami drewniane
wieko zewnętrzne, które urzędnik opieczętował znakami
Rzeczpospolitej
Genewskiej.
O
godzinie
11
zaplombowano wagon, a dr Laskowski i Z. Miłkowski w
kilku słowach skierowanych do zebranych na dworcu
osób, pożegnali zmarłego J.I. Kraszewskiego. Planowany
na 31 marca 1887r. odjazd z Gare de Cornavin o godzinie
12, ze względu na brak oficjalnej zgody konsulatu
niemieckiego, opóźnił się o 12 godzin. O północy pociąg
wyruszył na Zurych i dalej koleją arlberską, na Wiedeń, do
Krakowa, aby 5 kwietnia o godzinie 12.30 dojechać na
dworzec w Krakowie. 18 kwietnia1887r., po nabożeństwie
w Kościele Mariackim, i spocząć ostatecznie w Krypcie
Zasłużonych na Skałce, obok Jana Długosza, Wincentego
Pola i Lucjana Siemieńskiego.

Położenie
1201 Genève
Place de Cornavin

Dojście
Ostatni etap to 1,1km i kwadrans marszu z Rue des Rois przez Pont de la
Coulouvrenière do Rue des Terreaux-du-Temple i Pl.. de Cornavin w
stronę dworca (Rue du Mont-Blanc30)
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Józef Ignacy Kraszewski
Urodził się 28 lipca 1812, zmarł 19 marca 1887. Używał pseudonimów:
Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak, JIK, B.B. i inne,
powieściopisarz, poeta, krytyk literacki, publicysta, dziennikarz, wydawca,
społeczny i polityczny, historyk, kolekcjoner, malarz, rysownik, miłośnik muzyki
fortepianie a nawet komponował)najpłodniejszy autor w historii
literatury polskiej. Przyszedł na świat
w Warszawie, dokąd się schroniła
matka jego, Zofia Kraszewska, (
uciekając wraz z p. Stokowską, lekarzem z Włodawy i
matką przed wojenną pożogą 1812r.) w domu przy ulicy
Aleksandryjskiej (później Kopernika), w zajeździe
Zienteckiego, mieszczącym się w tzw. pałacu Głuszków
(później był w tym miejscu szpital dziecięcy) i ochrzczony
został przez ks. Adalberta Malinowskiego 6 sierpnia w
Kościele Św. Krzyża (chrzestni to: Jan Plenk i Anna
Malska), jako najstarszy z pięciorga dzieci

Bogdan
- polski
działacz
(grał na

Jana Kraszewskiego (1789-1864) i Zofii z Malskich – Kraszewskiej (1791-1859). Prawie cały pierwszy rok
swojego życia spędził na tułaczce z matką, babką i prababką oraz dwiema ciotkami, szukając schronienia w tym
czasie wojennym aż w Krakowskiem. Dopiero w czerwcu 1813 roku mógł „zawitać” w rodzinne strony.
Rodzice mieszkali na Grodzieńszczyźnie, we wsi Dołhe koło Prużan. Pieczętowali się herbem Jastrzębiec.

Oboje rodzice pojawiali się w późniejszej twórczości Kraszewskiego, jako wzorce postaci powieściowych.
Ojciec, chorąży powiatu prużańskiego, został przedstawiony w roli seniora rodziny w Powieści bez tytułu
(1855). Zofię Kraszewską syn sportretował m.in. w Pamiętnikach nieznajomego (1846). Kraszewski
wychowywał się w dworku w Romanowie (własność Malskich od 1801) w powiecie włodawskim pod opieką
babki Anny z Nowomiejskich - Malskiej i prababki Konstancji z Morochowskich - Nowomiejskiej. Wyniósł
stamtąd pierwsze zainteresowania kulturą i literaturą.

Edukację szkolną rozpoczął od razu w klasie drugiej szkoły wydziałowej w Białej Podlaskiej (1822-1826,
nauczyciel p. Adam Bartoszewicz), później w szkole wojewódzkiej w Lublinie (1826-1827, mieszkał na stancji u
profesora matematyki Ostrowskiego), wreszcie w gimnazjum w Świsłoczy (1827-1829, tutaj też pobierał
pierwsze lekcje rysunku i muzyki), gdzie zdał egzamin dojrzałości (nauczycielem języka polskiego był Leopold
Walicki).

Jako siedemnastolatek, we wrześniu 1829 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Wileńskiego, a wkrótce – wbrew woli ojca - przeniósł się na literaturę (nauczyciel Leon
Borowski). Studiów tych nie ukończył z powodu wybuchu powstania listopadowego. Pod
pseudonimem Kleofas Fakund Pasternak ogłaszał pierwsze utwory literackie (w tym czasie
wspierany był duchowo przez ojca Stanisława Moniuszki oraz Hipolita Klimaszewskiego).
Brał aktywny udział w życiu studenckim, także w gronie spiskowców. 15/16 grudnia 1830
wraz z grupą młodzieży został aresztowany. Pobyt w więzieniu (potem w szpitalu
więziennym) trwał do marca 1832. Zwolniony dzięki staraniom rodziny 19 marca 1832r;
Kraszewski otrzymał nakaz osiedlenia się w Wilnie z dozorem policyjnym. Od grożącego
zesłania do wojska na Kaukaz uratowało go wstawiennictwo ciotki Dłuskiej (przełożonej

wileńskich wizytek) u żony generała-gubernatora – ks. Dołgorukowej. W późniejszych latach Kraszewski
twierdził, że w początkowej fazie procesu był nawet skazany na śmierć. Wyniósł z tego okresu stosunek do
zbrojnej walki powstańczej - odnosił się do niej ze zrozumieniem, ale i niechęcią, brakiem wiary w jej
powodzenie. Debiutował zapewne w 1829 (Biografia sokalskiego organisty), pierwsze odszukane jego
„powiastki” ukazały się w 1830 w Noworoczniku litewskim i petersburskim „Bałamucie”. Pierwsze powieści
wydał w Wilnie 1831-1833. W 1837-1850 (głównie 1837-43) współpracował z Tygodnikiem Petersburskim, co
zbliżyło go na czas pewien do koterii petersburskiej, chociaż różnił się od nich swoimi poglądami. W latach
1841-51 wydawał w Wilnie czasopismo Atheneum, a od 1851-59 nadsyłał do Gazety Warszawskiej stały
felieton: Listy do redakcji. W okresie przymusowego pobytu w Wilnie (za namową swojej babki) prowadził
historyczne badania źródłowe, co po latach zaowocowało m.in. czterotomową historią miasta Wilno od
początków jego do
roku 1750 (18401842), a także kilkoma
powieściami.
Zaangażował
się
jednocześnie
w
popularyzację źródeł
historycznych,
inicjował wydawanie
pamiętników
i
diariuszy. Z wielu
takich źródeł korzystał
w swojej twórczości.
W
lipcu
1833
Kraszewski
został
zwolniony z dozoru
policyjnego
i
zezwolono mu na
wyjazd
z
Wilna.
Osiadł w rodzinnej wsi
Dołhe, gdzie u boku
ojca
nabierał
doświadczenia w pracy
gospodarskiej. Serca
jednak do prac gospodarczych nie miał. W tajemnicy przed ojcem, pisał, pisał … Zauważył to też i ojciec, gdyż
w końcu w 1834r. pozwolił Józefowi na dłuższy wyjazd do Ossowej oraz do Horodła, na Wołyniu - do p.
Antoniego Urbanowskiego, celem obejrzenia zasobnej biblioteki. Tutaj też poznał pannę Zofię Woroniczówną
(ur.ok.1810, zmarła w 1890), osobę mocnej wiary, córkę rodzonego brata księdza Prymasa Jana Pawła
Woronicza i …wkrótce zawarł związek małżeński (22 czerwca 1838). W 1838 wraz z żoną osiedlił się na
Wołyniu. Początkowo był dzierżawcą wsi Omylno (dzierżawa od Krasickich) w powiecie łuckim, następnie
(1840) zakupił majątek we wsi Gródek koło Łucka.

Tam przez 8 lat, obok codziennych zajęć gospodarskich, musiał zmierzyć się z procesem o zatajone zadłużenie
ciążące na wiosce. Odbył w tym okresie kilka podróży, m.in. do Kijowa i Odessy, które zaowocowały

Wspomnieniami Odessy, Jedyssanu i Budżaku (1845-1846). W 1846 gościł w Warszawie, rok później w
Druskiennikach (pobyt dla poratowania zdrowia, gdyż do atletów Kraszewskich nie należał). W styczniu 1848
Kraszewski sprzedał Gródek i przeniósł się do kolejnego nabytku - wsi Hubin (także powiat łucki, kupiony z
uposażenia żony).

Stąd, zrażony niepowodzeniami gospodarskimi, a zarazem przymuszony koniecznością kształcenia czwórki
dzieci (Konstancja, ur. 1839; Jan, ur. 1841; Franciszek, ur. 1843; Augusta, ur. 1849), przeniósł się w 1853 do
Żytomierza.

W Żytomierzu, będącym w tym okresie 40-tysięcznym miastem, ośrodkiem życia społecznego i towarzyskiego
polskiej szlachty oraz siedzibą carskich władz gubernialnych, Kraszewski pełnił szereg
funkcji i godności. Był m.in. honorowym kuratorem miejscowego gimnazjum (o
ograniczonych kompetencjach), dyrektorem Teatru Żytomierskiego (od 1856), dyrektorem
Klubu Szlacheckiego, prezesem Towarzystwa Dobroczynności, naczelnikiem Komitetu
Statystycznego. Cieszył się jednocześnie rosnącą sławą jako pisarz. Mimo pełnionych
godności szlacheckich Kraszewski dostrzegał problemy społeczne i występował
przeciwko
systemowi
pańszczyźnianemu, ogłosił m.in.
memoriał popierający projekt
nadania
ziemi
chłopom,
przedstawiony
na
zjeździe
gubernialnym
szlachty
w
Żytomierzu na początku 1858. Wkrótce, po odbyciu w
1858 półrocznej podróży po Europie (Austria, Włochy,
Francja, Belgia, Niemcy), nabrał także sympatii do idei
demokratycznych i gospodarczych zachodniej Europy. Po
powrocie z podróży pisarz poróżnił się ostatecznie ze
środowiskiem szlachty wołyńskiej i podjął decyzję o
przeniesieniu do Warszawy w styczniu 1860. Został
redaktorem "Gazety Codziennej" Leopolda Kronenberga, której tytuł od 1861 zmienił na „Gazeta Polska” podnosząc rangę i znaczenie pisma. Propagował kapitalistyczne formy gospodarki rolniczej, inwestycje,

uprzemysłowienie, rozwój kolei, tworzenie zrzeszeń handlowo-finansowych. Odbywał dalsze podróże
zagraniczne, był w Belgii i Francji (dwukrotnie), Włoszech, Rosji. Angażował się w działalność polityczną
emigracji i analizował możliwość wybuchu powstania (opublikował w Paryżu broszurę Sprawa polska w r.
1861, 1861). Zgodnie z nabytymi przed trzydziestu laty poglądami nie był zwolennikiem powstania, starając się
publikacjami w "Gazecie Polskiej" tonować atmosferę przedpowstańczą. Jednak jako zdecydowany krytyk
polityki margrabiego Wielopolskiego, a także mając opinię "człowieka Kronenberga", pod koniec stycznia 1863
został zmuszony do opuszczenia Warszawy. Wyjechał do Drezna (od 3 II). Pobyt w tym mieście traktuje
„tymczasowo”.

Podróżuje do Włoch, Francji (pobyt w Paryżu podczas światowej wystawy w 1867), do Szwajcarii (pierwszy
pobyt, w trakcie którego odbył wycieczkę na Mont-Blanc), zmienia miejsca zamieszkania w Dreźnie: kupuje
piękną willę „Bieda” na Blasewitzu, którą szybko odsprzedaje, by kupić inną, na Nordstrasse 27,

ale i ją w 1879 zamienia na willę pod numerem 31 na tej samej ulicy, gdzie mieszkał aż do procesu lipskiego, po
którym osadzono go w twierdzy magdeburskiej. W Dreźnie, od czasów rozbiorowych jednym z głównych
ośrodków polskiej emigracji, Kraszewski zajął się pomocą dla szukających schronienia za granicą powstańców
styczniowych. W pracy literackiej skupił się na publicystyce politycznej, pod pseudonimem Bogdan Bolesławita
ogłosił szereg powieści o tematyce powstańczej. Utwory te zamknęły mu drogę powrotną do
Warszawy po upadku powstania, odbywał natomiast kolejne podróże po Europie, w
pierwszych latach emigracji szukając wsparcia dla sprawy powstańczej, potem także dla
kuracji i wypoczynku - obok klęsk narodowych Kraszewski przeżywał niepowodzenia
prywatne, problemy finansowe, długi zięcia i syna Jana, deportację brata Lucjana do Rosji,
zesłanie zięcia i wyjazd wraz z nim córki Konstancji z dziećmi. Jako doświadczony
dziennikarz podjął w 1865 pracę redaktora tworzonego we Lwowie pisma "Hasło". Spotkał
się z dużym zawodem - nie otrzymał zezwolenia na pobyt we Lwowie i został zmuszony do
współpracy na odległość, nie mógł też forsować swoich poglądów; dla właścicieli pisma,
lwowskich ziemian, "Hasło" miało być raczej forum poglądów konserwatywnych, a
nazwisko Kraszewskiego magnesem dla czytelników. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło, tytuł upadł po
pół roku. Mimo niepowodzenia we Lwowie pisarz nadal planował osiedlenie się w Galicji. W 1866 został
obywatelem miasta Krakowa, a wkrótce Austrii. Plany pozostania na stałe zostały podważone obserwacjami
poczynionymi w Galicji, które unaoczniły Kraszewskiemu siłę konserwatyzmu. Wyrazem tego stała się klęska
Kraszewskiego w staraniach o katedrę literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, które pisarz przegrał z
faworytem konserwatystów Stanisławem Tarnowskim, mimo iż konkurent nie spełniał wymogów formalnych.
Po kolejnym niepowodzeniu - fiasku planów kupna krakowskiego "Czasu" (który niebawem stał się czołowym

pismem konserwatystów, a potem stańczyków) - Kraszewski założył własną drukarnię w Dreźnie. Nie był to
dobry interes, już w 1871 został zmuszony do odsprzedania drukarni dr. Władysławowi Łebińskiemu z Poznania
- z dużą stratą finansową. Skutkiem tego interesu pozostało obywatelstwo saskie, które w 1871 przeszło
automatycznie na obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej. W tym okresie też „jeździł do wód dla poratowania
zdrowia” oraz brał udział w kongresie antropologiczno-archeologicznym w Bolonii (1870), w 1874 był w
Sztokholmie jako przedstawiciel Akademii Umiejętności, w 1878 zwiedził paryską wystawę światową.
Jednocześnie od roku 1873 poświęca się wyłącznie pracy literackiej. Parokrotnie w okresie drezdeńskim
odwiedzał Galicję i czterokrotnie Poznańskie (odczyty teatrze i spotkania), w r. 1879 (od 3 do 7 października)
podczas jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy literackiej entuzjastycznie przyjmowany w Krakowie (otrzymuje
też godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W r. 1882 we Lwowie założył „Macierz Polską”. Brał też udział w krakowskim kongresie historycznym i
wiedeńskim kongresie literackim. W 1883 aresztowany w Berlinie pod zarzutem działalności wywiadowczej na
rzecz Francji (Kraszewski finansował z własnych pieniędzy sieć wywiadowczą z pobudek patriotycznych). W
uznaniu zasług prezydent Francji, marszałek Mac Mahon, chciał nadać Kraszewskiemu Krzyż Komandorski
Legii Honorowej.

Na procesie w Lipsku został skazany na 3 i pół roku więzienia w twierdzy w Magdeburgu. Z powodu choroby
płuc w 1885 roku został wypuszczony na urlop za kaucją w wysokości 20 tysięcy marek (7 XI).

Wyjechał do Włoch, podróżował do Szwajcarii, zamieszkał w San Remo. Planował osiedlenie się w Szwajcarii.

Zmarł 19 marca 1887 roku w Genewie, został pochowany 18 kwietnia w Krypcie Zasłużonych na Skałce w
Krakowie – sarkofag nr IV (Panteon Zasłużonych, Groby Zasłużonych Polaków, Sepulcrum Patriae)

zwana też Cmentarzem Wielkich Polaków znajduje się w podziemiach Kościoła oo. Paulinów na Skałce). W
trumnie znalazło się również miejsce na ołowianą skrzynię, wypełnioną gazetami z artykułami z jego pogrzebu.

Twórczość J. I. Kraszewskiego zadziwia i fascynuje czytelników i historyków literatury do dziś. Pisarz był
fenomenem pracowitości i wszechstronności zainteresowań i talentów. W swoich utworach przedstawiał obraz

współczesnego mu społeczeństwa oraz polskiej narodowej przeszłości. W powieściopisarstwie Kraszewskiego
wyróżnić można trzy okresy: młodzieńczy (1830–1838), wołyńsko-warszawski (1838–1863) i okres drezdeński
(od 1863). Dzieło jego życia - to 586 dzieł zawartych w 600 tomach. Jego wielką zasługą jest wyparcie z obiegu
czytelniczego marnych powieści francuskich i zastąpienie ich wartościową powieścią traktującą o
najżywotniejszych sprawach Polaków. Był wielkim nauczycielem historii - 100 dzieł historycznych, które
napisał, stało się dla wielu pokoleń Polaków jedynym z podręczników, z których czerpano wiedzę o przeszłości
ojczyzny. Kraszewski stworzył również trzy naukowe dzieła historyczne, edytorsko opracowywał i wydawał
materiały źródłowe, przede wszystkim pamiętniki z XVII i XVIII wieku. Niektóre utwory doczekały się wielu
adaptacji teatralnych i ekranizacji, a także wykorzystane zostały jako podstawa libretta opery.
Był także znawcą spraw archeologii, której poświecił "Sztukę u Słowian". Zajmował się też etnografią i był
zamiłowanym kolekcjonerem. Odbywał liczne podróże - najpierw po Kresach, później po krajach Europy i pisał
dzieła podróżnicze, "Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy". Wprost niemożliwy do oszacowania jest dorobek
publicystyczny pisarza, wypowiadającego się na temat wszystkich, nurtujących wówczas społeczeństwo spraw.
Korespondował Kraszewski z całym intelektualnym i artystycznym światem swojej epoki, a jego
korespondencję liczą znawcy na 40 000 listów.

W Dreźnie prowadził własną drukarnię. W Żytomierzu prowadził niesłychanie ożywioną działalność społeczną zajmując się między innymi inwentaryzacją zabytków Wołynia. Przez całe życie wspierał młodych adeptów
literatury i sztuki - dzięki jego protekcji debiutował między innymi młodziutki Jan Kasprowicz.
Józef Ignacy Kraszewski uprawiał także muzykę i malarstwo.

Komponował utwory fortepianowe, wypowiadał się z wielkim znawstwem na muzyczne tematy. Malarzem był
utalentowanym i wszechstronnym - tworzył obrazy olejne, akwarele, rysował ołówkiem, mistrzostwo osiągnął w
trudnej
sztuce
akwaforty.
Jako malarz i grafik był uczniem Bonawentury Dąbrowskiego w Wilnie. Rysunki i akwarele Kraszewskiego
posiadają: Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie oraz Galeria Mielżyńskich w Poznaniu, akwaforty
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i Pracownia-Muzeum
J.I. Kraszewskiego w Poznaniu.

Pisarzowi poświęcono muzea w Romanowie (otwarte w 1962), Poznaniu (założone w 1986) i Dreźnie
(powołane do życia w 1960), wiele pomników, tablic pamiątkowych (na ścianie domu przy Corso Felice
Cavallotti 110 w San Remo umieszczona jest tablica upamiętniająca pobyt w latach 1885–1887), a liczne polskie
szkoły oraz ulice miast, noszą Jego Imię. Na terenie zespołu muzealno-parkowego w Romanowie, znajduje się
klasycystyczna kaplica św. Anny z początku XIX w. Zbudowana na planie koła, powstała jako wotum
dziękczynne za ocalenie członków rodu Malskich i Kraszewskich podczas wojny 1812-13. W ściany
wmurowano ozdobione herbami epitafia: Wojciecha Nowomiejskiego, Jana Kraszewskiego, jego żony Zofii z
Malskich, Kajetana Kraszewskiego i żony Marii z Rulikowskich, ich najmłodszego syna Krzysztofa oraz
ostatnich właścicieli Romanowa - Pauliny z Kraszewskich Rościszewskiej i Jana Rościszewskiego.

Rodzinny grobowiec Kraszewskich znajduje się na cmentarzu w pobliskich Wisznicach. Pochowano tam matkę i
dwóch braci Józefa Ignacego - Kajetana i Lucjana.

Zobacz też karty z cyklu: Nad brzegiem Lemanu. Na tropie Polaków

