
Dwukrotny pobyt Henryki Pustowójtówny w Pradze.
(W 70. rocznicę je j śmierci, 2 maja 1881.)

W Polsce, „którą zawsze tak nieludzko i bezwstydnie uciskał 
carat“ J), wybuchło w styczniu 1863 ostatnie w X IX  stuleciu wiel
kie powstanie. Narodowo-wyzwoleńczy bój Polaków, protestujący 
przeciw uciskowi narodowościowemu, miał również ważne znacze
nie międzynarodowe. Dążąc do oderwania się od Rosji, do odzyska
nia niepodległości, powstanie zadawało ciężką ranę caratowi, żan
darmowi narodów. Z tego punktu widzenia oceniali je  Marks i En
gels, w których powstanie styczniowe wzbudziło nie tylko żywe 
sympatie, lecz zrazu nawet pewne nadzieje. „Polacy są naprawdę 
pyszni chłopcy — pisał Engels do Marksa 17 lutego 1863 — jeśli się 
utrzymają aż do 15 marca, wybuchnie powstanie w całej Rosji“ * 2). 
Marks i Engels stale akcentowali w swej korespondencji przebieg 
powstania polskiego. Dzielili się uwagami o działalności Rządu Na
rodowego, szczególne zaś znaczenie przypisywali powstaniu chłop
skiemu na Żmudzi. Marks popierał niezależność Polski w ogóle 
z punktu widzenia demokracji europejskiej i ze względu na przy
szłą budowę Niemiec demokratycznych, dla których uważał za nie
zbędne istnienie samodzielnej Polski3). W tym duchu poczęli też 
obaj przyjaciele przygotowywać broszurę, która miała zarazem de
maskować nieszczere postępowanie Prus wobec powstania polskie
go 4). Z drugiej strony nie taili też obaw przed reakcją w razie

') L e n i n W. I., Soczinienija, XXIII, 4 wyd., str. 328.
2) M a r x K . - E n g e l s  Fr., Briefwechsel III, Berlin 1950, str. 153. list 

nr 822.
3) List Marksa do Engelsa nr 827 z 24. 3. 1863, Ibi d. ,  str. 158—159.
4) Marks do Engelsa nr 821 z 17. II. 1863, str. 153, Engels do Marksa nr 821 

z 19. II, str. 155; Marks do Engelsa nr 824 z 20. II. 1863, Engels do Marksa 
nr 825 prawdopodobnie z 21. II.; Marks do Engelsa nr 826 z 21. II.



upadku powstania i przed wzrostem bonapartyzmu we F ra n c ji5). 
Jeśli zaś losy dawniejszych powstań łączyli z rozwojem rewolucyj 
burżuazyjnych we Francji, w Niemczech i w Austrii, uzależniali 
wówczas powodzenie powstania od rewolucji agrarnej w Rosji, 
w której po zniesieniu pańszczyzny w r. 1861 nastąpiło silne wrze
nie pomiędzy chłopami. Tezę o łączności rosyjskiej rewolucji agrar
nej z powstaniem polskim głosili też postępowi demokraci polscy 
i rosyjscy6).

Od demokracji zachodnioeuropejskiej, tym więcej zaś od so
cjalnej demokracji, żądali Marks i Engels skutecznego poparcia dla 
postulatu niezawisłości Polski. Lenin pisał, że w latach czterdzie
stych i sześćdziesiątych minionego stulecia było to stanowisko cał
kowicie słuszne i jedynie konsekwentne, demokratyczne i klasowe 7).

W Czechach nie było jeszcze wtedy masowego ruchu demokra
tycznego i odnosiło się do nich to, co dalej w związku z tym napisał 
Lenin, iż w Rosji i w większości krajów słowiańskich były masy 
ludowe pogrążone jeszcze we śnie głębokim. Lecz była tam już silna 
gospodarczo burżuazja, która wpływem swoim wymogła, iż rząd 
austriacki musiał się zrzec absolutystycznego sposobu władania 
i zaprowadzić w r. 1860 konstytucję. Burżuazja czeska tworzyła 
wtedy na zewnątrz jeden obóz, jedną partię narodową, lecz ideo
logicznie nie była zespolona jednolitym programem. Rysowały się 
w niej dwa skrzydła: prawe — zachowawcze i lewe — demokra
tyczne. Gdy wybuchło powstanie polskie, pogłębiły się te tarcia 
ideologiczne. Na łamach pism poczęto omawiać zagadnienie sto
sunku narodu czeskiego do powstania. Okazało się, że większość 
prasy w Czechach stanęła po stronie powstańców polskich. Tak też 
było na Morawach, gdzie zwłaszcza „Morawska Orlice" stanowczo 
popierała powstanie. W prasie tej potępiono też surowo konwencję 
prusko-rosyjską i dano wyraz niechęci ku opieszałemu postępowa
niu dyplomacji mocarstw zachodnich w sprawie polskiej i ku obo
jętnemu zachowaniu się Austrii w stosunku do powstania, jak i do 
internowanych Polaków. Przy tym niektóre z tych czasopism cze
skich („Narodni Listy", ,,Hlas") łączyły widoki na powodzenie po

5) Engels do Marksa nr 822 z 17. II. 1863 str. 154, Marks do Engelsa nr 826 
z 21. II. str. 157.

°) K o w a l s k i  J., Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie stycz
niowe, Warszawa 1949, str. 48 i in.; B a  z i l e  w a Z. P., ,,Kołokoł“ Hercena, Mo
skwa 1949, str. 212 n.

7) L e n i n  W. I., O prawie nacij na samopredielenije, Izbrannyje proiz- 
wiedienija, I, wyd. 4, str. 693.



wstania z nadzieją wybuchu rewolucji w R o sji8), chociaż rozwój 
stosunków rosyjskich znały tylko w przybliżeniu i nie rozumiały go 
tak jak przywódcy proletariatu europejskiego.

Gdy prasa czeska głosiła otwarcie swoją niechęć do caratu 
i reakcji w ogóle, odezwali się wodzowie zachowawczego skrzydła 
burżuazji czeskiej, Palacky i Rieger. Pod pozorem interesów sło
wiańskich, w rzeczywistości zaś z obawy przed rewolucją, przed 
ruchem ludowym, który by mógł zagrozić istnieniu Austrii, wystą
pili przeciw sympatiom okazywanym powstaniu polskiemu przez 
dziennikarstwo czeskie. Wiadomo dobrze, iż wystąpienie ich spot
kało się z protestem, który najostrzej wyraził organ młodobolesław- 
ski ,,Boleslavan“, i że ani Palacky, ani Rieger nie pozyskali czeskiej 
opinii publicznej. „Przy każdej okazji okazywano im i ich zwolen
nikom niechęć — pisze jeden z pamiętnikarzy — wzrastającą aż do 
wrogości i przejawów pogardy" 9). W gospodach i kawiarniach por
trety Palackiego i Riegera zrywano ze ścian, szarpano i plwano na 
nie. „Ja bym się ze wstydu schował pod ziemię — zapisał dr Ed
ward Gregr w swoim dzienniku — i płakałbym nad biednym i nie
naturalnym stanem naszych stosunków, kiedy jednostka, mąż wie
kiem osłabiony na umyśle, rozpalony bezprzykładną czelnością, tak 
pokalać i pohańbić może uczciwe imię czeskie" 10). Po stronie po
wstania polskiego stała wtedy większość członków „Sokoła", nie
dawno założonego zespołu gimnastycznego, i członków związku 
śpiewaczego, o czym jeszcze będziemy mówić. Ta właśnie część 
burżuazji czeskiej była wówczas postępowa, życzyła sobie demo
kratyzacji życia publicznego, a w narodowo-wyzwoleńczej walce 
Polaków upatrywała wzór dla własnego narodu. Stanowisko to po
parła również czynami, wysyłając ochotników na polski teren wo
jenny, wspierając ich materialnie, ułatwiając pobyt Polakom inter
nowanym w Czechach i na Morawach zbiórkami pieniężnymi i po
magając im do ucieczki. Dla emigrantów polskich kaletę zamkniętą 
miał natomiast bogacz wiejski. W aktach dotyczących pobytu 
H. Pustowójtówny w Czechach jest w tej mierze ciekawa wiado
mość. Książę Rudolf Thurn-Taxis wziął udział, 14 czerwca 1863 r., 
v/ zebraniu towarzyskim w Breznie Młodobolesławskim, zamierza
jąc tam agitować na rzecz Polaków. „Ja nie byłem na tym zebra

8) Z a ć e k  V., Ohlas polskeho povstani z 1863 v Cechach, Praha 1935, 
str. 42 n.

9) C e r v i n k a K., U kolebky Sokola. Vspommky ućastnikovy, Praha 
1920, str. 92.

10) M u d r  E. G., Dennik I., wyd. Z. V. Tobołka, Praha 1908, str. 119.



niu — opowiadał miejscowy działacz Beneś — i przez to oszczędzi
łem parę groszy. Książę chce robić zbiórkę na Polaków, a my sami 
potrzebujemy pieniędzy'4 n). Sympatia dla powstania ogarniała też 
szerokie masy ludzi i przejawiała się zwłaszcza w rozumieniu poło
żenia internowanych powstańców. Gdy do Bem a morawskiego 
przyjechali pierwsi internowani, lud, oczekujący ich od dwóch go
dzin na dworcu kolejowym, odprowadził ich licznym zastępem do 
przeznaczonych dla nich pomieszczeń* 12). W Grodźcu Królowej 
pierwszy transport powstańców polskich powitało mnóstwo ludzi, 
wśród których szczególnie byli reprezentowani robotnicy z fabryki 
instrumentów muzycznych V. F. Cervenego13). Ówczesne gazety 
pełne są doniesień o tym, jak lud wtedy gościł i szczodrze wspierał 
internowanych Polaków.

W takie środowisko dostała się wiosną 1863 r. uczestniczka 
powstania polskiego, Henryka Pustowójtówna, była adjutantka wo
dza, a później dyktatora powstania, Mariana Langiewicza. Była to 
córka generała rosyjskiego i szlachcianki polskiej i ze względu na 
swe pochodzenie klasowe należała do tej warstwy społeczeństwa 
polskiego, dzięki której Lenin nazwał powstanie styczniowe „szla
checkim" 14). W Pradze stała się nie tylko przedmiotem podziwu 
jako kobieta uczestniczka krwawych bojów, w jakich okazała od
wagę, ale i manifestacyjnych dowodów sympatii. W nich wyrażał 
się stosunek ludu czeskiego do powstania polskiego i do własnego 
rządu. Oprócz tego kilku je j przyjaciół czeskich pomagało je j 
w działalności o charakterze politycznym. Ta koncentrowała się za 
pierwszego je j pobytu około uwolnienia M. Langiewicza, za dru
giego — oprócz tego wokół styczności z polskim wydziałem rewo
lucyjnym w Dreźnie. W akcji tej byli je j pomocni Emanuel Ton- 
ner, Ferdynand Schulz, książę Rudolf Thurn-Taxis, farmaceuta J ó 
zef Menśik, a zapewne i inni. Wiadomość o tym czerpiemy prze
ważnie z akt Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pra
dze, z Archiwum Ministerstwa Policji w Wiedniu i Archiwum Kra
jowego w Bernie Morawskim. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie
które momenty pobytu tej emigrantki polskiej w Pradze wymaga
łyby uzupełnień i wyjaśnień na podstawie źródeł z archiwów pol

n) Polic. reditelstvi v Praze rnistodrżitelstvi c. 1464/pp. z 22. VI. 1863. 
Archiv. min. vnitra, Pisma polic. red. PP 1863—1869; P. 65, 2.

12) Mor. Orlice ć. 8 z 19. 3. 1863.
13) D o m e ć k a  L. a C i s a r  O., Polśti povstalci v Hradci Kralove v le- 

tech 1863—1865, Hradec Kral. 1933, str. 5.
14) L e n i n W. I., Soczinienija, VI, 4 wyd., str. 416.



skich, o ile nie zostały zniszczone przez barbarzyństwo faszystów 
niemieckich. Dotyczy to głównie zagadkowej ucieczki Pusto wój- 
tówny z Pragi w czerwcu 1863, czego nie potrafiły dociec urzędy 
austriackie, następnie zaś je j styczność z drezneńskim wydziałem 
rewolucyjnym.

P r z y j a z d  H. P u s t o w ó j t ó w n y  do P r a g i .  Odkładając 
omówienie losów M. Langiewicza na terenie austriackim do innego 
studium, ograniczamy się tu tylko do najkonieczniejszych faktów, 
poprzedzających przyjazd Henryki Pustowójtówny do Pragi. Wsku
tek intryg stronnictwa „białych“ (obawiających się, by przez po
wstanie nie ucierpiały interesy klasy panującej), a również przy 
pomocy niektórych członków Rządu Narodowego w Warszawie, 
ogłoszono w Goszczy 10 marca dyktaturę Langiewicza15). Marks 
w liście do Engelsa, z 24 marca, opatrzył to wydarzenie uwagą: 
„Sprawa Langiewicza brzydka'4, a Engels określił zachowanie się 
Langiewicza jako „bardzo podejrzane" 16).

W istocie okazało się potem, że dyktatura była — jak ją  nazwał 
T. T. Jeż — „błędnym ognikiem nad bagnem" 17). Langiewicz, czło
wiek o przekonaniach w gruncie rzeczy reakcyjnych, pyszny, am
bitny, o przeciętnych zdolnościach strategicznych, a jeszcze mniej
szych organizacyjnych, nie dorósł do wysokości stanowiska kierow
niczego w powstaniu 18). Po ogłoszeniu dyktatury męczył swój od
dział pochodami tam i sam, nie wiedząc, co czynić. Z Goszczy 
zwrócił się do Chrobrzy, 17 marca stoczył bitwę nad rzeką Nidą, 
18 marca — pod Grochowiskami. Odparłszy atak rosyjski, utrzy
mali się powstańcy co prawda na swych pozycjach, lecz na odbytej 
w nocy z 18 na 19 marca naradzie wojennej postanowili, że wobec 
grożącego niebezpieczeństwa okrążenia, trzeba siły Langiewicza po
dzielić na oddziały mniejsze i prowadzić walki partyzanckie. Lan
giewiczowi zlecono przy tym naczelną komendę nad całym powsta
niem. Miał się wybrać potajemnie do Krakowa, z którego po zała
twieniu spraw miał powrócić na plac boju.

Lecz stało się inaczej, niż ułożono: Langiewicz opuścił pota
jemnie swój oddział. Zniknięcie jego tłumaczyli sobie powstańcy

15) Tło dyktatury Langiewicza przedstawiono dokładnie w dziele „Polska, 
jej dzieje i kultura", Warszawa 1935, III, str. 400 n.

16) List Marksa nr 827, str. 158, list Engelsa nr 828 z 8. IV. 1863, str. 161, 
cyt. Briefwechsel.

17) J e ż  T. T. (Zygmunt Miłkowski), Od kolebki przez życie. Wspomnie
nia, Kraków 1936, II, str. 463.

18) Por. K o w a l s k i  J., o. c., str. 185.



tchórzostwem lub zdradą. Wczesnym rankiem 19 marca wybrał się 
Langiewicz ze swym sztabem w drogę ku granicy austriackiej, pod 
pozorem zwiedzenia frontu. Na odwożącej go bryczce siedziała obok 
niego adiutantka, Henryka Pustowójtówna, zaskoczona obrotem 
spraw. Szlak wiódł na Wiślicę, stamtąd do Nowego Miasta, ale 
w kierunku Opatowca, z którego o godzinie piątej po południu od
byto przeprawę przez Wisłę. O zachowaniu incognito Langiewicza 
nie mogło być mowy, bo pomiędzy przewoźnikami i na promach 
tłoczyło mnóstwo uchodzących powstańców, którzy znali swego 
wodza. Na drugim brzegu rzeki przejmowali powstańców austriac
cy huzarzy, wyłącznie Węgrzy. Langiewicz wsiadłszy do łodzi ze 
swą towarzyszką, dostał się na brzeg austriacki19) i zaprowadzony 
został do Ujścia Jezuickiego, w którym funkcjonariusze austriac
kich władz administracyjnych stwierdzali tożsamość powstańców. 
Langiewicz legitymował się paszportem wystawionym przez 
szwedzko-norweskie poselstwo w Paryżu, a opiewającym na na
zwisko Aleksandra Waligórskiego i jego syna Władysława. Jed
nakże raczej przez nieostrożność któregoś z uchodźców niż przez 
zdradę został poznany; wtedy przyznał się poufnie komisarzowi 
krajowemu Basslerowi, iż jest rzeczywiście Langiewiczem 20). Prze
nocował w Siedliszowie pod dozorem straży, a w dniu następnym 
odesłano go wraz z jego adiutantką do Tamowa, gdzie miał zamie
szkać w Hotelu Krakowskim 21).

Tymczasem wiadomość telegraficzna o ważnym ,,połowie“ do
tarła do Lwowa i Krakowa, a z obu tych miast powędrowała ona 
natychmiast do Wiednia. Ministerstwo Policji, chcąc się upewnić, 
że istotnie chodzi o dyktatora powstania, kazało zaraz zrobić foto
grafię Langiewicza w uniformie oficera piemonckiego i posłało ją 
do Tarnowa wraz z personaliami Langiewicza i Waligórskiego. Je 
śli zaś chodzi o jego domniemanego syna, urzędy już bynajmniej

1B) Pamiętniki jenerała Antoniego Jeziorańskiego, wyd. 2, I, Lwów 1913, 
str. 259 n. Notatki osobiste Władysława Bentkowskiego z roku 1863 (Wydaw
nictwo Materyałów do historyi powstania 1863—1864, II, str. 96 n.; B e r g  M., 
Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, II, Warszawa 1911, ks. 8, str. 48 n.

20) Przedstawiona przez komisję namiestnictwa w Krakowie Ministerstwu 
Policji nr 1337/pr. z 21. III. 1863. Internierung des Marian Langiewicz, Haus- 
Hof- und Staatsarchiv we Wiedniu.

21) W Tarnowie odwiedzili Langiewicza przedstawiciele warszawskiego 
Rządu Narodowego, ale wizyta była tajna, tak że w źródłach urzędowych nie 
ma o niej danych. J a n o w s k i  J., Pamiętniki o powstaniu styczniowym, I, 
Lwów 1923, str. 250 n.; G i 11 e r A., Historia powstania narodu polskiego w 1863 
—1864, I, Paryż 1867, str. 280.



nie wątpiły, że to dziewczyna. „Jest to brunetka średniego wzrostu, 
a zachowanie je j jest zachowaniem dziewczęcia w ubraniu męskim. 
Ow domniemany „syn“ nie jest ani trochę podobny do swego 
ojca“ 22). Wysłano również ze Lwowa do Tarnowa generała Josikę, 
aby przeprowadził identyfikację jeńca, gdyż Langiewicz posłał list 
z Tarnowa do namiestnika hr. Mensdorffa, a w nim podpisał się 
jako Waligórski. I przed Josiką chciał eksdyktator grać swoją rolę, 
lecz widząc, że mu nie wierzy, począł prawić o swej wyprawie wo
jennej i o przyczynach, które skłoniły go do szukania przytułku 
na terenie A ustrii23).

Gdy całkowicie ustalono tożsamość Langiewicza, nadszedł roz
kaz, aby go wraz z adiutantką odesłano do Krakowa. Stało się to 
w nocy z 21 na 22 marca. Do Krakowa przybyli o godz. 6 rano 
i tam przyszło się rozstać dwojgu ludziom, którzy przez dwa m ie
siące dzielili razem losy powstania. Pustowójtówna wypowiedziała 
przy pożegnaniu słowa: „Mój Boże, dyktatorze, chyba mnie pan 
nie opuści** 24). Tymczasem, gdy Langiewicza umieszczono na zamku 
krakowskim, w którym strzeżono go pilnie, jego adiutantkę osa
dzono w gmachu Dyrekcji Policji przy ulicy „Pod Telegrafem“, 
w mieszkaniu policjanta25). Pozwolono je j przyjmować wizyty. 
Gdy damy polskie zasypywały ją  kwiatami, dziennikarze z czaso
pism miejscowych i zagranicznych przychodzili na wywiady pra
sowe. Niektóre z nich zebrał Przyborowski w swej pracy „Dzieje 
1863 roku**26). Uzupełniamy je  relacją korespondenta czasopisma 
berneńskiego „Moravska Orlice**. Spotkał się on z Pustowójtówną 
w klinice krakowskiej, do której przyszła — według jego informa
cji — odwiedzić swego ukochanego, który leżał tam ranny. Dzien
nikarz, olśniony je j bohaterską postawą, zaznaczył w swoim spra
wozdaniu, że długo wtedy rozmawiali ze sobą o narodzie polskim 
i czeskim, którego losy zajmowały bohaterską dziewczynę i przej
mowały głęboko. „Historię zna panna Pustowójtówną bardzo do- 
brze“ — powiedział w tym sprawozdaniu, które w dalszym ciągu 
poświęcone jest opisowi je j wyglądu zewnętrznego. Adiutantka 
Langiewicza ubrana była wówczas jeszcze po męsku, w krótką cza- 
marę bramowaną kożuszkiem, w szerokie, szare spodnie, koszulę 
czerwoną z podwójnym kołnierzykiem i w wysokie buty sięgające

22) Cyt. nr 1337/pr. z 21. III. 1863.
23) Namiestnictwo we Lwowie nr 547/g z 22. III. 1863.
24) Mor. Orlice nr 15 z 27. III. 1863.
25) Min. Polic, nr 2857/B. M. z 4. IV. 1863,
2#) Dział II, str. 171 n.



aż do kolana 27). Nie wszyscy dziennikarze pisali tak przychylnie 
o pięknej internowanej. Powiernikowi urzędowemu skarżyła się 
Pustowójtówna, że ją  korespondent pewnego organu śląskiego 
przedstawił w niedobrym świetle 28).

W Dyrekcji Policji spisano z Pustowójtówną protokół. Dane 
jego zgadzają się zasadniczo z tym, co o niej wiadomo z literatu
ry 29). Urodziła się w osadzie Wierzchowiska w „gubernii lubel- 
skiej“. Ojcem je j był Teofil Pustowójtów, generał rosyjski, zmarły 
w r. 1858, a matką — Marianna z domu Kossakowska, córka pol
skiego majora, mieszkająca w majątku swym w Turowicach na 
Wołyniu. Podała, że ma lat 18, co nie odpowiadało prawdzie, bo 
w paszporcie, wystawionym je j później przez władze galicyjskie, 
sama podała jako rok urodzenia 1843 30). Nie taiła swej działalno
ści rewolucyjnej przeciw rządowi carskiemu. Przed dwoma laty 
była aresztowana za demonstrację i pozostawała przez 10 miesięcy 
pod nadzorem policyjnym w Żytomierzu, z którego uciekła w stro
ny multańskie. Później zatrzymała się też w Bukareszcie. Stamtąd 
wybrała się do Królestwa Polskiego, a gdy wybuchło powstanie, 
udała się do Langiewicza, z którym poznała się w Siedlowicach. 
Langiewicz zamianował ją  swym adiutantem. Również sama Pu
sto wójtówna wyraziła życzenie, by mogła być u boku Langiewicza, 
z którym łączyła ją  bliska przyjaźń 31). Gdy oboje uwięzieni prze
bywali w Krakowie, naradzała się konferencja ministerialna nad 
tym, jak z nimi postąpić. O obywatelach obcych państw, którzy 
z polskiego pola walki schronili się na teren austriacki, o ile nie 
przynależeli do państwa rosyjskiego, rozstrzygało prawo, iż ma się 
ich odesłać do ich krajów 32). To dotyczyło Langiewicza, który był 
obywatelem pruskim i w tej mierze postanowiono pierwotnie wy
dać go władzom pruskim 33). Jednak rząd pruski nie poprosił o wy
danie internowanego, a rosyjski minister Gorczakow był zaintere
sowany tylko w tym, by ściśle ustalono identyczność Langiewicza

27) Mor. Orlice ć. 18 z 31. III. 1863.
28) Przedstawiony komisji namiestn. w Krakowie Merkl nr 1616 

z 3. IV. 1863.
2B) B e r g  M., o. c., str. 28 n.; R a w i t a - G a w r o ń s k i  Fr., Henryka 

Pustowójtówna 1838—1881, Lwów 1911, str. 5 n.
30) Protokół nr 2530. P. M. z 24. III. 1863. Wg Berga str. 28 Pustowój

tówna urodziła się 26. VI. 1838 — Pass-Tabelle za nrem 996 z 21. III. 1864 kraj. 
komendy w Tarnowie: A. M. W. Pisma polic. wied. PP 1863—1869, P. 65, 2.

31) Cyt. porotok. nr 2530/P. M.
32) Postanowienie z 11 marca 1863.
33) Min. Polic, nr 2455/BM z 24. III. 1863.



i by go dobrze pilnowano 34). Odpowiadało to rządowi austriackie
mu, ponieważ spełnienie tego rozszerzało szereg usług świadczo
nych przezeń R o s ji35), chociaż z drugiej strony rząd ten ustępując 
Napoleonowi III występował przeciw Rosji ze wszystkimi możli
wymi protestami36). W konsekwencji odstąpiono od decyzji wyda
nia Langiewicza Prusom i zaproponowano mu gościnę na teryto
rium Austrii z warunkiem, że się powstrzyma od wszelkiego udziału 
w rewolucji, a zwłaszcza w powstańczym ruchu polskim37).

Również odrzuciła konferencja ministerialna wniosek rzecz
nika państwa Summera ze Lwowa, by Langiewiczowi wytoczyć 
śledztwo sądowe za jego proklamacje, w których według niego Lan
giewicz podburzał obywateli miejscowych narodowości pol
skiej 38). Langiewiczowi, nie znającemu austriackiego systemu po
licyjnego, propozycja ta wydała się dogodna, ponieważ w miejscu 
wskazanego pobytu obiecano mu wolność ruchów. Dlatego zobowią
zał się protokółami do wypełnienia stawianych mu warunków39). 
Najpierw mówiło się o tym, że zostanie on umieszczony w Bernie 
Morawskim40), ale główne miasto Moraw nie dawało należytej 
gwarancji, że były wódz powstania nie nadużyje swobody porusza
nia się. Po dłuższych pertraktacjach z morawskim namiestnictwem 
zdecydowało się Ministerstwo Policji na Tiśnov, jako że był on 
siedzibą starostwa i miejscem oddalonym od kolei41). Skierowano 
tam Langiewicza 2 kwietnia i już następnego dnia rano przybył na 
miejsce swego przeznaczenia 42).

34) Lord Bloonfield do hr. Russella, Wiedeń 26. III. 1863; La Pologne et 
la diplomatie, Paryż 1863, str. 211—212.

35) O odnośnej polityce Austrii wobec Rosji zob. W e r e s z y c k i  H., 
Austria i powstanie styczniowe, Lwów 1930, str. 36 i nast.; Polska, jej dzieje... 
III, str. 410.

36) Dzieje dyplomacji pod redakcją W. P. Potemkina, Praga 1948 (przekł. 
czes. str. 342).

37) Min. Polic, nr 2455/B.M. z 24. III. 1863.
38) Min. Polic, nr 2486/B. M. z 24. III. 1863, do tego nr 331/g z 24. III. i te- 

iegram nr 352/Pr.
39) Protokół nr 681 z 25. III. 1863 i nr 343/g.
40) La Pologne et la diplomatie, str. 212; Mor. Orlice nr 17 z 19. III. 1863.
41) Telegram nr 2370/P. O. z 22. III. 1863, nr 2481/B. M. z 22. III.,

nr 2505/B. M. z 26. III., nr 2587/B. M. z 27. III. Do tego przypisy mor. namiest
nictwa, fascykuł Marian Langiewicz, Internierung zu Tischnowitz Z K M 
w Bernie Mor., nr 32/g. P-34/g P. z 22. III. — 26. III. 1863.

42) Merkl. nr 394/g z 2. IV. 1863, mor. namiestnik A. Poche Nr 41/g P
z 3. IV. i nr 43/g. P z 3. IV., dyr. polic. Le Monnier, fasc. Notizen iiber Lan
giewicz, nr 2960/P. O. z 3. IV. 1863. Z A M.



Należało jeszcze powziąć decyzję co do H. Pustowójtówny. 
Jako poddana rosyjska, miała być umieszczona w obozie dla inter
nowanych. Jednak rząd austriacki chciał uchodzić za liberalny 
w oczach Europy, i dlatego uznał, że przed internowaniem, jakie 
stosowano wobec innych uchodźców powstańczych, chroni ją  płeć. 
Dano je j do wyboru jakiekolwiek miejsce w monarchii z warun
kiem, że nie weźmie udziału w knowaniach rewolucyjnych. Mógłby 
to być nawet i Tiśnov, z zastrzeżeniem, że nie będzie mieszkać ra
zem z Langiewiczem43). Rząd austriacki respektował też je j chęć 
pozostawania u boku Langiewicza. O decyzji rządu miano Pusto- 
wójtównę powiadomić aż po odjeździe Langiewicza z Krakowa. 
Gdy tylko Langiewicz odjechał, wypuszczono ją  na wolność i wy
dano je j legitymację na pobyt w Tiśnowie. Mogła odjechać kiedy
kolwiek bez nadzoru policyjnego. Jednak Langiewicz napróżno 
oczekiwał przybycia swej adiutantki do Tiśnova. W nocy z 2 na 3 
kwietnia, którą przepędziła w koszarach policyjnych, dojrzała 
w niej decyzja, iż zamiast do zapadłej mieściny wybierze się do 
Pragi, do swej przyjaciółki z lat dziewczęcych spędzonych w Lu
blinie, aktorki Heleny Zawiszanki, zaangażowanej w czeskim Te
atrze Tymczasowym. Czy jeszcze kto inny wpłynął na to je j po
stanowienie, nie jest nam wiadome. Ponieważ poprzednio dawano 
je j do wyboru jakiekolwiek miejsce pobytu, nie czyniono je j trud
ności po oświadczeniu chęci zmiany je j planu. Krakowska Dyrekcja 
Policji zezwoliła i na to, aby wzięła z sobą jako sługę byłego po
dwórzowego Langiewicza, Grzegorza Starum, który przybył ze 
swym komendantem do Krakowa44 45).

Otrzymawszy zaraz deklarację co do zmiany pobytu, tego sa
mego dnia wyjechała ze swym służącym w podróż przez Ołomuniec 
do Pragi. Nie była już ubrana w swój uniform polski, lecz jak 
szlachcianki polskie w okresie powstania, miała na sobie ciemny 
ubiór damski z czarną gęstą woalką na znak żałoby. Do Pragi przy
była 4-go kwietnia wczesnym rankiem, w Białą Sobotę, i zamie
szkała w Hotelu Saskim na ówczesnych Przykopach. Od momentu 
gdy przyjechała na dworzec, pilnowano ją  w sposób nie zwraca
jący uwagi, lecz czujnie 43). Rząd austriacki zezwolił je j na swobo

43) Merkl nr 403/g z 3. IV. Pisma prezydium namiestn. w Pradze, AMV 
fasc. 8 num. 22, subnum. 5, zasadn. PM 1860—1870.

44) Merkl. Min. Polic, nr 1616 z 3. IV. Min. Polic, nr 2857 B. M. z 4. IV. 
1863, do tego odpis meldunku krak. dyr. polic. nr 826 z 3. IV. 1863.

45) Dyr. polic. praskiej nr 861/P. P. z 14. IV. 1863, informacja konfidenta 
z 7. IV., komisarza policji dworcowej nr 88/Bhf z 4. IV. Pisma Dyr. Polic. 
PP 1863—69, P. 65, 2.



dny pobyt w głównym mieście Czech, lecz zarazem dobrze sobie 
zdawał sprawę, że rewolucjonistka polska mogłaby położenie swe 
wyzyskać dla działalności nielegalnej.

Społeczeństwo czeskie zostało poinformowane o je j przyjeździe 
przez prasę podającą je j życiorys i rozpływającą się nad chwałą 
i męstwem narodu polskiego.

P i e r w s z e  d n i  p o b y t u  w P r a d z e .  Zaraz po swym 
przyjeździe do hotelu, gdzie zamieszkała w pokoju nr 23 — z wido
kiem na podwórze, wypytywała się rewolucjonistka polska o adres 
kancelarii teatralnej, a także o miejsce zamieszkania profesora 
szkoły handlowej Emanuela Tonnera. Zjadłszy śniadanie w hotelu 
i nie odpocząwszy po podróży nocnej, wzięła około godziny 10-tej 
dorożkę, która ją  zawiozła do kancelarii Teatru Tymczasowego. 
Cel tej podróży był jasny: chciała tam ustalić adres swojej przy
jaciółki, śpiewaczki operowej Zawiszanki, która mieszkała u ka
pelmistrza teatru, Jahna, przy ul. Wodnej 702-2 i przez policję nie 
była dobrze notowana. Odznaczała się według opinii policyjnej 
nadmiernym patriotyzmem i oddaniem dla czeskiego stronnictwa 
narodowego. Ustaliwszy je j adres, spędziła Pustowójtówna u swej 
rodaczki cały dzień i wróciła do hotelu dopiero o godzinie 9 wie
czorem w towarzystwie niejakiej Zawiszanki i dwóch c. k. oficerów. 
To samo mniej więcej powtórzyło się i w następnych dwóch dniach. 
O wizycie, złożonej Pustowójtównie 7 kwietnia, wspomnimy przy 
innej okazji. Także profesor Tonner nawiązał wnet kontakt z Pu- 
stowójtówną; odwiedzał ją  w hotelu i jadał z nią obiady w różnych 
gospodach. W towarzystwie je j spostrzeżono też znanego mistrza 
piwowarskiego, Fingerhuta, czyli Wojciecha Naprsteka46). Tonner, 
poseł krajowy, którego niedawno temu niemiecka szkoła handlowa 
w Pradze zwolniła z zajmowanego stanowiska z powodu manife
stacyjnego okazywania przekonań narodowych 47), nadawał się wy
bornie na towarzysza rewolucjonistki polskiej. Mówił doskonale po 
polsku, gdyż przeżył swą młodość w galicyjskim Tarnowie, a po
nadto był profesorem historii w Rzeszowie w latach 1853— 1856. 
W Pradze odwiedzał Tonner studiujących tam Polaków, a z Pola
kami i w ich kraju, i za granicą utrzymywał obfitą korespondencję. 
Jest dość prawdopodobne, że i Pustowójtównie zwrócono na niego 
uwagę już w Krakowie, bo Tonner bawił tam z początkiem marca

46) Cyt. nr 861/PP też w pismach prezydium namiestn. P. 1860—1870, 
8. 22, 45.

47) J a n d a s e k  L., Prehledne dejiny Sokolstva I, Brno 1936, str. 22.



z przyjacielem swym, Ferdynandem Schulzem48). Tonner wiązał 
wielkie nadzieje z powstaniem polskim i propagował je  entuzja
stycznie w czasopiśmie „Hlas", którego był współpracownikiem.

Z zachowania się Pustowójtówny była praska Dyrekcja Policji 
w pierwszym okresie je j pobytu całkiem zadowolona. „Jej zacho
wanie się jest dotąd skromne i przyzwoite — meldował dyrektor 
policji, Wacław Ullmann, namiestnictwu — a też i ogół dotąd nie 
zwrócił w jakiś wyraźniejszy sposób uwagi na nią“ 49). To się wsze
lako zmieniło rychło, kiedy Pustowójtówna zaczęła się pokazywać 
na ulicach praskich i w różnych miejscach publicznych. Ówczesny 
pamiętnikarz tak oto zapisał: „Pokazywała się (tj. Pustowójtówna) 
zawsze za przykładem pań warszawskich w stroju żałobnym — ale 
zawsze dziarska i rezolutna, pewna siebie — z niemałym szykiem 
wśród publiczności teatralnej, spacerowej, na c o r s o  praskim, 
nieraz w towarzystwie poważnych panów z polskiej s o c i e t e, 
to znów panny Zawiszanki, wówczas primadonny dramatycznego 
Teatru Tymczasowego, wszędzie wabiąc sympatyków z kół zielo
nych młodzików, różnych ciekawskich i tajną policję, co wszystko 
ciągnęło się za nią niby ogon komety" 50 51). O reklamę egzotycznego 
poniekąd zjawiska w środowisku czeskim postarali się fotografowie 
prascy. Nie tylko za wystawami praskimi, ale i w Bernie Moraw
skim i w różnych miasteczkach pojawiły się zdjęcia rewolucjonistki 
polskiej. Była na nich w swym męskim mundurze polowym, z re
wolwerem za pasem, trzymając rękę na rękojeści szabli. Przed nią 
leżała na ziemi konfederatka i rusznica M). Później krążyły po Cze
chach jeszcze inne je j fotografie. Fotograf praski Winter, który na 
tych zdjęciach zarobił na pewno pokaźne sumy, zaproponował wy
gnance polskiej swój ekwipaż. Jeździła nim wespół ze swą przyja
ciółką Zawiszanką po ulicach praskich. Właściciel kawiarni Steyer 
dał do je j dyspozycji ogród 52). Kompozytor czeski A. Jan Svoboda 
ułożył polkę „Biwak" („Bivouac") i „Żałobny marsz za poległych 
wojowników polskich" na fortepian i obie te kompozycje dedyko
wał rewolucjonistce polskiej53). Polka „Bivouac" cieszyła się takim 
powodzeniem, że w krótkim czasie osiągnęła trzecie wydanie. A co

48) Żaćek, o. c., str. 135 i 148.
4°) Cyt. nr 861/PP.
50) Ć e r v i n k a, o. c., str. 101.
51) Mor. Orlice nr 30 z 15. IV. i nr 39 z 25. IV. 1863.
52) Ad nr 887/PP. z 30. IV. 1863. Pisma prezydium namiestn. P. M. 1860— 

1870, 8, 21, 45.
5:)) Obie kompozycje muzyczne wyszły u L. Fleischera w Pradze. Mor. 

Orlice nr 83 z 19. VI. 1863.



powiedzieć o Janie Stejskalu, adiunkcie leśnictwa i egzaminowa
nym geometrze dominium karlstejnskiego. Ów zapalony sokół, 
o którym jeszcze będzie mowa, przekazał Pustowójtównie przed 
swą śmiercią dwa pierścionki i zegarek" 54).

Podaliśmy tu kilka przykładów zainteresowania i sympatii dla 
rewolucjonistki polskiej. Dopóki były to manifestacje jednostek, nie 
szkodziły nikomu. Obawiano się jednak, aby manifestacje te nie 
przerodziły się w masowe i publiczne. I do tego nie było daleko. 
Kiedy 11 kwietnia zjawiła się Pustowójtówna w loży Tymczasowego 
Teatru Narodowego w towarzystwie Wojciecha Naprstka, przyjęto 
ją  oklaskami i okrzykami „sława". Owacje te zainscenizował dzien
nikarz czeski Józef Barak, który poinformowany przez urząd o przy
byciu rewolucjonistki polskiej do teatru, porozumiał się z obecnymi 
studentami, by ją  w ten sposób powitać. Między aplaudującymi był 
wówczas młody pisarz morawski, znany już wtedy ze swego prze
kładu Goethowskiego „Clawiga", Henryk Dvofak. W sprawozdaniu 
z tego przedstawienia przyniosła praska „Morgenpost" wiadomość, 
że Pusto wójtównie wręczono przy tej okazji wianek. Składając 
o tym wydarzeniu meldunek do Ministerstwa Policji, starała się 
praska Dyrekcja Policji stonować efekt tej owacji publicznej ko
mentarzem, iż aplauz nie był powszechny55). Lecz bądź co bądź, 
było to już pierwsze „ale" w rejestrze policyjnym internowanej 
Polki, pozostającej na wolnej stopie. Wnet przybyło ich więcej. 
Pustowójtówna była jednak wtenczas daleka od chęci przyjmowania 
hołdów burżuazji czeskiej. Je j myśli zwracały się ku Tiśnovu i były 
zaabsorbowane tym, jak wyswobodzić Langiewicza.

P o d r ó ż  do T i ś n o v a  i W i e d n i a .  Prawie w tydzień po 
swym przybyciu do Pragi poprosiła Pustowójtówna o zezwolenie na 
podróż do Wiednia przez Berno Morawskie, z prawem zatrzymania 
się w Tiśnovie. Co do Tiśnova, było oczywiste, że celem je j były 
odwiedziny u byłego szefa. Ministerstwo Policji nie miało zastrze
żeń przeciw zezwoleniu je j na tę podróż. Pozwolenie to dano na dni 
czternaście, z tym, że w miejscu swego pobytu zgłosi się we właści
wych urzędach. W uzyskaniu należnego dokumentu podróży był je j 
pomocny profesor Tonner. Z Langiewiczem była Pustowójtówna 
w kontakcie listownym od pierwszej chwili pobytu w Pradze56).

54) Dyr. Polic, nr 3958/PP. z 19. XII. 1864, Pisma Dyr. Polic. PP. 1863—69. 
P 65, 2.

55) Dyr. polic. nr 887 z 15. IV. 1863. Pisma Dyr. Polic. PP 1863—69. P. 65, 2.
50) Namiestn. nr 1064/Pr. z 12. IV. 1863. Pisma prezydium namiestn. P. M.

1860—1870, 8, 22, 45.



Oprócz tego przybył za nią do Pragi też poseł Langiewicza, Ale
ksander Zirkiewicz, który 6 kwietnia zamieszkał w Hotelu Saskim. 
Pustowójtówna przepędziła z nim cały dzień następny, jedząc z nim 
obiad i przechadzając się po mieście, aż do jego odjazdu 57).

Kim był Aleksander Zirkiewicz i czy był to istotnie człowiek, 
za którego się podawał, nie możemy rozstrzygnąć. Był w wieku 
około lat 24—28, słusznego wzrostu i jasnych włosów. Legitymował 
się paszportem, wydanym przez gubernatora wojskowego w Peters
burgu, jako kapitan sztabu i inżynier58). Wydaje się, że to był je 
den z owych czterech adiutantów Langiewiczowskich, o których 
wspomina Bentkowski59). Sprawozdanie konfidenta Dyrekcji pra
skiej podawało, że odjechał z Pragi do Drezna, lecz była to widocz
nie omyłka, gdyż Zirkiewicz następnego dnia, 8 kwietnia, jeszcze 
jadł obiad u Langiewicza w Tiśnovie 60) i mieszkał tam przez cały 
czas jego internowania. W ten sposób natrafiamy na sieć różnych 
zabiegów, mających na celu wydobycie Langiewicza z niewoli. 
Pierwsze kroki w tym kierunku podjął niewątpliwie ów mąż opatrz
nościowy reakcji polskiej, który był jednym ze sprawców dykta
tury langiewiczowskiej, hr. Adam Grabowski. Był to pierwszy Po
lak, który już 4 kwietnia przyjechał za eksdyktatorem do Tiśnova 
i po krótkiej rozmowie z nim udał się do Wiednia. On również przy
niósł Langiewiczowi wiadomość, że Pustowójtówna zdecydowała się 
na Pragę jako na miejsce swego pobytu 61).

Za bezpośrednią podnietę do odwiedzin Pustowójtówny w Tiś- 
novie uważała policja praska list Langiewicza, o którego treści do
wiedziała się od swego konfidenta. Był nim Roman-Sabina, któremu 
wiadomości o Pustowójtównie przynosił poufnie Józef Barak. List 
Langiewicza przeczytała sama Pustowójtówna Barakowi. Treść jego 
zgadza się w zasadzie z tym, co w kilka dni później pisał Langiewicz 
swemu przyjacielowi, Ludwikowi Bulewskiemu62). Skarżył się 
w nim, że mu się źle wiedzie, że go strzegą bardzo ściśle i że po 
prostu śledzą każde jego tchnienie. Spi u niego komisarz policyjny,

57) Relacja konfid. z 8. IV. 1863, PP. 1863—1869, P. 65, 2; 861/PP z 14. IV., 
PM 1860—1870, 8, 22, 45.

58) ZAM., fasc. M. Langiewicz, nr 56/pr. z 9. IV., Dyr. Polic. fasc. Notizen, 
meldunek J. Hradeckiego z 10. IV. 1863.

59) Cyt. w „Notatkach osobistych‘% str. 102.
60) Cyt. meldunek J. Hradeckiego z 10. IV. 1863.
C1) ZAM., fasc. M. Langiewicz, nr 51/pr z 4. IV. 1863, meldunek Hradec

kiego z 10. IV.
62) M e r  w in  B.,Marian Langiewicz, Relacye o kampanii własnej, Lwów 

1905, str. 7 i n.



a z Bema Morawskiego nasłano mu jednego z największych szpic
lów jako sługę. To postępowanie uczyniło go zupełnie melancholij
nym i dlatego tęskni do odwiedzin Pustowójtówny 63). Wiadomość 
Langiewicza o ścisłym nadzorze odpowiada prawdzie. Gdziekolwiek 
się pojawił, aby użyć swej „swobody ruchu", miał już za sobą ko
goś, kto mu deptał po piętach.

Do Berna Morawskiego odjechała Pustowójtówna pociągiem 
wieczornym 13 kwietnia, odprowadzona na dworzec przez nieod
łącznego profesora Tonnera 64). Przybywszy do Bema wcześnie rano 
14 kwietnia, odbyła dalszą podróż dorożką do Tiśnova, gdzie na 
chwilę odpoczęła w miejscowym hotelu. Potem przepędziła dzień 
cały u Langiewicza, w jego mieszkaniu. Był to w życiu jeńca dzień 
bogaty w wydarzenia. Około południa zjawił się w Tiśnovie berneń
ski dyrektor policji, Le Monnier, by powiadomić eksdyktatora, że 
przewiozą go do innej miejscowości i żeby się natychmiast przygo
tował do drogi65). Chodziło o Jósefov (Józefów); tego jednak nie 
powiedziano internowanemu, ponieważ według austriackich praktyk 
w służbie bezpieczeństwa miało się to stać dopiero w pociągu. Lan
giewiczowi, nie znającemu zupełnie kierunków polityki austriackiej, 
zaświtała na moment nadzieja, że może Ministerstwo Policji przy
chyliło się do jego prośby z 8 kwietnia, aby mógł udać się do Szwaj
carii 66). Lecz nadzieja ta wnet zgasła, gdyż jeszcze tego samego 
dnia przyszła wiadomość, że poprzednie zarząrzenie anuluje się i że 
Langiewicz ma zostać na dawnym miejscu 67). Ponieważ od wnie
sienia prośby upłynęło dopiero 6 dni, a takich rzeczy nie załatwiało 
się od ręki, jest wielce prawdopodobne, że Pusto wójtówna podró
żowała do Wiednia w tym celu, by u jakichś wpływowych osób wy
móc interwencję w sprawie Langiewicza. Nie poddając się zmęcze
niu, odjechała jeszcze tegoż dnia o północy z Tiśnoya, odprowadzona 
do Bema przez A. Zirkiewicza 68), który następnego dnia powrócił.

Tymczasem, gdy Pustowójtówna była w podróży, dopytywali 
się o nią w Pradze dwaj Polacy, którzy zamieszkali w Hotelu Sa
skim. Jest prawdopodobne, że byli to również wysłańcy Langiewi
cza, którzy się w drodze do Pragi rozminęli z Pustowójtówną. Jed

G3) Dyr. Polic, nr 887 z 15. IV. 1863 AMV, zasadn. PM 1860—1870, 8, 21, 45.
64) Dyr. Polic, nr 861/PP. z 14. IV. 1863, AMV, zasadn. j. w.
65) ZAM, fasc. M. L., nr 58/g P z 14. IV. 1863, nr 59/praes. z 14. IV., Min. 

Polic, nr 3203/B. M. z 13. IV.
°8) ZAM, fasc. M. L., nr 56/pr. z 14. IV. 1863. Por. też Merwin, cyt., str. 10.
®7) Szyfr. tel. nr 3232 z 14. IV. 1863, ZAM, fasc. M. L.
68) ZAM, fasc. M. L., nr 64/pr. z 16. IV. 1863.



nym z nich był Stefan Gumiński, według paszportu właściciel ma
jątku w Blaszkowej w Galicji, drugim — Wolfgang Doerich, wła
ściciel majątku z Krakowa. Z Gumińskim, wówczas mężczyną 
45-letnim, okazałej postawy, o czarnych włosach i wąsach, spotkamy 
się jeszcze. W hotelu mieli obaj przybysze polscy poufną rozmowę 
z profesorem Tonnerem i ze służącym Pustowójtówny, Grzegorzem 
Starum 69). Następnego dnia odjechali przez Berno Morawskie do 
Langiewicza do Tiśnova, spożyli z nim wieczerzę, ale jeszcze w nocy 
wybrali się w dalszą drogę 70). Gumiński jechał do Wiednia, w ślad 
za Pustowójtówną, i wrócił z nią następnie do Tiśnova.

Co Pusto wójtówną robiła w Wiedniu i z kim się tam stykała, 
nie jest nam wiadome71). Sądzimy wszelako z dalszych je j poczy
nań, że przywiozła z sobą wieści mało pocieszające dla Langiewicza. 
Przyczyny polityczne stały na przeszkodzie w zezwoleniu mu na 
jazdę do Szwajcarii. Trzeba było wymyśleć inny plan wydobycia 
Langiewicza na wolność. Gdyby się np. udało uzyskać dla niego ze
zwolenie na pobyt w którymś z kąpielisk czeskich, miałby tam bez 
wątpienia więcej swobody i mógłby stamtąd łatwo umknąć za gra
nicę. Jesteśmy całkiem przekonani, że z tym planem wróciła Pusto- 
wójtówna z Wiednia do Tiśnova 19 kwietnia, ponieważ tą samą do
rożką, którą przybyła, jeszcze tego samego dnia przed południem 
odjechał do Bem a Morawskiego adiutant Langiewicza, Władysław 
Dobrzański72), by przywieźć lekarza. Z choroby, objawiającej się 
bezsennością i brakiem apetytu, mógł wyleczyć Langiewicza który
kolwiek lekarz, choćby miejscowy, lecz w danym wypadku szło nie 
tyle o leczenie, ile o urzędowe skonstatowanie choroby. I dlatego 
Dobrzański przywiózł z sobą z Bem a Morawskiego fizyka okręgo
wego, dra Skrocha, który przybył bez starań o pozwolenie urzędowe.

••) AMV ad nr 887/PP z 30. IV. 1863, zasadn. PM 1860—1870, 8, 21, 45.
70) ZAM, fasc. M.L., nr 71/pr. z 18. IV. 1863.
71) P r z y b o r o w s k i, o. c. II część, str. 179 i n., — przedrukował relację 

niejakiego K. R., ziemianina sandomierskiego, który opisał swój pobyt w Tiś- 
novie. Podaje też, że towarzyszył raz H. Pustowójtównie podczas jej podróży 
do Wiednia* gdzie urządzono jej owację przed hotelem, w którym zamieszkała. 
Pomiędzy Polakami, jacy w czasie internowania Langiewicza ukazywali się 
w Tiśnowie, brak nazwiska, które by się zaczynało wyżej wymienionymi lite
rami. Był tam widocznie z fałszywym paszportem i ukrywał się pod innym 
nazwiskiem.

72) ZAM, fasc. M. L., nr 64/Pr. z 16. IV. 1863. Był to widocznie ów Do
brzański, który według B e n t k o w s k i e g o ,  o. c. str. 102, odprowadzał Lan
giewicza do granicy galicyjskiej jako komendant oddziału ułanów. Przed po
wstaniem służył w armii austriackiej i brał udział w wojnie włoskiej w r. 1859.



Podczas badania lekarskiego dr Skroch stwierdził, że Langiewicz 
cierpi na katar żołądka i katar kiszek i zalecił wyjazd do wód 
w Łaźniach Mariańskich. Zamierzony cel osiągnięto. Langiewicz na 
podstawie tej opinii lekarskiej jeszcze tegoż dnia wniósł podanie do 
Ministerstwa Policji, by mu zezwolono na pobyt w Chebie lub 
w Łaźniach Franciszka, w celu leczenia73). Nastrój przychylny dla 
pomyślnego załatwienia tej prośby stwarzała prasa codzienna, która 
inspirowana przez Pustowójtównę, pisała o złym stanie zdrowia 
jeńca polskiego 74).

Podanie swe skierował Langiewicz wprost do Ministerstwa Po
licji, a Pustowójtówna ofiarowała się, iż zawiezie je  do Wiednia 
jeszcze tego samego dnia. W drodze towarzyszył je j znowu Gumiń- 
ski. Na pewno wiadomo, że po tej swojej drugiej wyprawie odwie
dziła redaktora czasopisma ,,Wanderer“, J . Nordmanna, który 
12 kwietnia bawił u Langiewicza w Tiśnovie i o tej wizycie napisał 
w organie swym felieton, przedrukowany w przekładzie czeskim 
także w „Orlicy Morawskiej" 75). Nordmann odbył z gościem z Pol
ski wywiad, w którym Pusto wójtówna gorąco przemówiła za Lan
giewiczem, apelując w ten sposób do opinii publicznej. „Czuję w so
bie siły — mówiła — przebiec całą Europę i pukać do wszystkich 
drzwi, za którymi spodziewam się ludzi współczujących z mą nie
szczęsną Polską, wzywając, by się ujęli za tym mężem, którego 
szlachetnej natury dotąd nie doceniono, a którego tylko myśl podła 
może podejrzewać 76).

Pomysł wydobycia Langiewicza z Tiśnova drogą legalną, tzn. 
by mu istotnie pozwolono na leczenie się w kąpielach, krzyżował 
się równocześnie z innym planem, który ostatecznie zyskał prze
wagę. Była to myśl ucieczki Langiewicza z Tiśnova. Ułożono, że 
Langiewicz spuści się po linie z pierwszego piętra swego mieszka
nia, a potem dobiegnie do niedalekiego gościńca, prowadzącego do 
Berna. Tam miał oczekiwać powóz, by go zawieźć do pociągu lub 
jakiegokolwiek bezpiecznego miejsca, skąd mógłby kontynuować 
swoją ucieczkę. Na wszelki przypadek miano zaopatrzyć eksdykta- 
tora w fałszywy paszport, którym by się wykazał przy przejściu 
granic (nie wiadomo, w którym miejscu). Że Pustowójtównie po
wierzono zadanie wystarania się o ten fałszywy paszport, wspomina

73) ZAM. Min. Polic, nr 3516/B. M. z 21. IV. 1863, fasc. M. L.
74) Mor. Orlice nr 36 z 22. IV. 1863.
75) Mor. Orlice nr 31 z 16. IV. 1863; ZAM, fasc. M. L., nr 72/pr. z 20. IV. 1863.
7#) Mor. Orlice nr 39 z 25. IV. 1863.



0 tym K. R. w relacji wydrukowanej u Przyborowskiego 77). „Zie
mianin sandomierski*4 podaje tam zarazem, że paszport miał przy
wieźć Langiewiczowi redaktor czy współpracownik wiedeńskiej 
„Presse**. W aktach urzędowych w istocie spotykamy się z nazwi
skiem redaktora tego właśnie czasopisma, który nazywał się Bauer- 
schmidt i który u Langiewicza był z wizytą 24 kwietnia 78). A prze
cież głównymi aktorami tragikomedii tiśnovskiej były inne osoby: 
Jan A. Osiecki, redaktor czasopisma polskiego „Postęp**, wychodzą
cego w Wiedniu; korespondent pisma angielskiego „Observer“, 
Samson; najprawdopodobniej też Władysław Siemiński, znany rów
nież z przewrotu ,,białych“ w Goszczy, którego nazwisko przewinie 
się czasem w aktach urzędowych. Co do Samsona, to Ministerstwo 
Policji dało się porządnie nabrać, gdyż poleciło go względom urzę
dów morawskich z zaznaczeniem, że zależy na tym, by ów kores
pondent czasopisma angielskiego przychylnie referował o azylu 
udzielonym wodzowi powstańców 79). To było znowu drugie oblicze 
polityki austriackiej. Anglii, aliantce monarchii habsburskiej w ak
cjach dyplomatycznych przeciw Rosji, chciano dać wszelkie dowody 
humanitaryzmu i liberalizmu rzekomo okazywane przez rząd au
striacki wobec internowanych powstańców polskich. Samson nato
miast był starym znajomym Langiewicza—jak się później okazało— 
dobrze wtajemniczonym w plan jego ucieczki. Informacja urzędowa 
stwierdzała, że mówił z Langiewiczem językiem polskim tak biegle
1 poprawnie, jak rodzony Polak80). Do Tiśnova przybył Samson 
z Wiednia 24 kwietnia, na dzień przed próbą ucieczki Langiewicza.

Pustowójtówna powróciła do Tiśnova ze swej drugiej wyprawy 
wiedeńskiej 22 kwietnia rano. Czy odwiedziła w Wiedniu któregoś 
z wymienionych poprzednio redaktorów, nie możemy twierdzić 
z całą pewnością, lecz jest to bardzo prawdopodobne. Jeszcze tego 
samego dnia była z Langiewiczem i z A. Zirkiewiczem na prze
chadzce w towarzystwie starosty tiśnovskiego, J . Rothkugla. Prze
nocowawszy w hotelu miejscowym, spęćlziła jeszcze drugi dzień 
u boku Langiewicza. Przywiozła swemu komendantowi z Wiednia 
w darze rewolwer. Langiewicz nie zataił tej broni i pochwalił się 
nią w obecności swojej byłej adiutantki swemu naczelnemu nad
zorcy, staroście Rothkuglowi. Pustowójtówna zaznaczyła przy tym,

77) P r  z y b o r o w s k i, o. c. II str. 180.
78) ZAM, tenże fasc., nr 78/pr. z 24. IV. 1863.
79) ZAM, tenże fasc., szyfr. teł. nr 2808 z 14. IV., nr 79/pr. z 25. IV. i 84/pr 

z 28. IV. 1863.
80) ZAM, tenże fasc. nr 79/pr. z 25. IV. 1863.



że przywiozła Langiewiczowi tę broń w tym celu, by się trochę ro
zerwał strzelaniem do celu. Była to więc aluzja do Rothkugla, aby 
wyraził na to zgodę. Wydawałoby się, że stary urzędnik austriacki 
zgorszył się tym faktem i że odebrał Langiewiczowi przedmiot dla 
internowanego jeńca zaiste niepotrzebny. Lecz stało się całkiem 
inaczej. Rothkugel nie tylko pozwolił eksdyktatorowi, by wypróbo
wał swą broń w strzelnicy miejscowej, lecz pożyczył mu też proch 
strzelniczy 81). Jaki cel w tym mieli oboje — Langiewicz i Pusto- 
wójtówna — tego nie możemy dociec. Prawdopodobnie chyba ten, 
by Langiewicz wypróbował swą broń na wypadek, gdyby przy swej 
próbie ucieczki zmuszony był je j użyć.

Ponieważ Pustowójtówna zrobiła wszystko, co się dało zrobić 
dla dyktatora, a także dlatego, że je j termin pobytu poza Pragą już 
się kończył, opuściła 24 kwietnia Tiśnov i przybyła następnego 
dnia rano do Pragi. Znów je j towarzyszył Gumiński, który zamie
szkał także w Hotelu Saskim 82). Tegoż dnia ku wieczorowi Lan
giewicz, zgoliwszy sobie wąsy, zaczął się przygotowywać do ucieczki 
w ten sposób, że się starał najpierw przekupić swego sługę Józefa 
Frómmela, żołnierza policyjnego. Lecz próba zawiodła zaraz na 
początku, ponieważ Frómmel nie przyjął zaoferowanej mu kwoty 
300 złotych, a dyktator powstania polskiego był tak niezdecydo
wany, że mu nawet nie przeszkodził w złożeniu doniesienia w tej 
sprawie staroście. W rezultacie starosta zamknął Langiewicza 
i przed drzwiami jego pokoju i domu postawił żandarmów, by unie
możliwić wszelkie próby interwencji z zewnątrz. Bryczka, najęta 
przez dwóch spiskowców polskich w Bystrzycy nad Pemśtynem, 
a czekająca na gościńcu między Tiśnovem a Hradczanami, na próżno 
długo w noc oczekiwała na przybycie dyktatora. O godzinie drugiej 
w nocy woźnica oświadczył, że jest zmęczony i odjechał do miej
scowej gospody 83).

O tym, że się nie powiodła próba ucieczki Langiewicza, mogła 
się Pustowójtówna dowiedzieć z gazet dopiero 29 kwietnia84). 
W Hotelu Saskim, gdzie jeszcze przed swym wyjazdem przeprowa
dziła się do innego, obszerniejszego pokoju z przedpokojem, zjawiali

81) ZAM, tenże fasc. nr 74/pr. z 23. IV. i 78/pr. z 24. IV. 1863. — Relacja 
„Mor. Orlice“ nr 44 z 1. V., że Pustowójtówna wraz z Langiewiczem ćwiczyła 
się w strzelaniu do tarczy w jego mieszkaniu, nie była prawdziwa.

82) AMV, relacja konfid. z 25. IV. 1863, zasadn. PP 1863—1869, P. 65, 2; 
ad nr 887/PP z 30. IV. 1863, zasadn. 1860—70, 8, 21, 45.

83) ZAM, tenże fasc. nr 84/pr. z 28. IV. 1863 i należące tu protokóły.
84) Pierwszą wiadomość przyniosła wiedeńska „Gen. Correspondenz" z 28.

IV. 1863, którą potem przedrukowały też gazety czeskie.



się znowu je j przyjaciele, Zawiszanka i profesor Tonner. W tym 
swoim mieszkaniu urządziła Pusto wójtówna dla swoich gości 
28 kwietnia lunch, w którym wzięli udział: profesor Tonner, Gu- 
miński i jeszcze jakiś młody, bliżej nieznany mężczyzna. Gościom 
usługiwał Grzegorz Starum. Jeden z kelnerów, którego policja po
zyskała dla siebie, słyszał, jak z pokoju Pustowójtówny rozlegały się 
toasty. Jeśli się też piło na powodzenie ucieczki Langiewicza 85, była 
to okrutna ironia losu, gdyż wodza powstańców właśnie w tym cza
sie odwoziła eskorta z Tiśnova do Rajca, by stamtąd zaczął drogę 
do nowego miejsca internowania, o wiele surowszego, niż był zgoła 
idylliczny Tiśnov, do twierdzy Józefa w Czechach 86). Z tą smutną 
wiadomością przyjechał do Pustowójtówny następnego dnia bezpo
średni uczestnik wydarzeń tiśnovskich, Aleksander Zirkiewicz87). 
Możemy sobie wyobrazić jak ogromne było rozczarowanie.

U d z i a ł  H. P u s t o w ó j t ó w n y  w w y c i e c z c e  p r a 
s k i e g o  „ S o k o ł a "  n a  K a r l ś t e j n .  Do programu praskiego 
związku gimnastycznego „Sokół", założonego z początkiem r. 1862, 
należało również urządzanie zbiorowych wycieczek. Cel ich był nie 
tylko gimnastyczny, jak zwiększanie sprawności cielesnej i karności 
sokolej, ale też propagandowy i patriotyczny. Młoda burżuazja cze
ska, zgrupowana w praskim związku gimnastycznym, poczuła 
w miarę zelżenia nacisku politycznego w Austrii swą siłę i starała 
się od początku propagować także na wsi myśl walki obronnej 
z uciskiem narodowościowym i z nieprzyjaciółmi wolności politycz
nej. Dla tej akcji wykorzystywano też związki śpiewacze, takie jak 
praski „Hlahol" i zrzeszenia wiejskie. Już w roku założenia „Sokoła" 
urządzono kilka wycieczek w okolice Pragi, na górę Rip, Zavist, do 
Krćy. Podczas tych wycieczek ćwiczono się, deklamowano i wygła
szano przemowy o zabarwieniu politycznym 88). Jest rzeczą zrozu
miałą, że z tego powodu policja zwracała baczną uwagę na nowo- 
założony związek, o którym starzy biurokraci mawiali, że to „ofi
cerowie przyszłej rewolucji" 89 *). Zdawali sobie z tego dobrze sprawę 
założyciele „Sokoła", J .  M. Tyrś i J . Fiigner, i kierując związkiem, 
dbali o to, by organizacja ich wystrzegała się manifestacji o cha

«5) Według mniemania dyrektora policji V. Ullmanna ad nr 887/PP z 30. 
IV. 1863, AMV, zasadn. 1860—1870, 8, 21, 45.

86) Z AM, tenże fasc. nr 80/g. P i ad 80/g. P z 28. IV.; meldunek J. Hra- 
deckiego w fasc. Dyr. Pol., ,,Notizen...“ z 30. IV. 1863.

87) AMV, nr 1170/PP z 17. V. 1863, zasadn. 1860—70, 8, 21, 45.
88) Por. J a n d a s e k  L., Prehledne dejiny Sokolstva, I. Berno Mor.

1936, str. 18 n.
8B) C e r v i n k a V., o. c. str. 79.



rakterze politycznym, aby nie sprowokować prześladowań lub na
wet rozwiązania związku90). Było jednak trudno ustrzec się przed 
zarzutami, gdy ,,Sokół“ był w istocie swej związkiem politycznym 
i składał się przeważnie z członków nastawionych liberalno-demo
kratycznie, których sympatie były całkowicie po stronie powstania 
polskiego 91). Okazało się to zaraz na pierwszej wycieczce w r. 1863, 
zorganizowanej w niedzielę 3 maja celem zwiedzenia Karlśtejnu, 
której uczestnicy spotkali się z rewolucjonistką polską, H. Pusto- 
wójtówną.

Odprowadzony muzyką na zachodni dworzec smichowski, od
jechał „Sokół" praski specjalnym pociągiem do Karlśtejnu o godzi
nie siódmej rano w litzbie około 400 członków. Celem wycieczki 
była przede wszystkim studnia w Karlśtejnie, od której miał wyru
szyć pochód do św. Iwana 92), a potem znów do twierdzy na wspólny 
obiad. Ów program wycieczki był znany na pewno członkowi „So
koła" i niestrudzonemu przewodnikowi H. Pustowójtówny, profe
sorowi E. Tonnerowi. Zebrał on małe towarzystwo: Pustowójtównę, 
Zawiszankę, przyjaciela swego Ferdynanda Schulza i jego wycho
wanka, młodego hrabiego Wacława Kounica, i wraz z całą tą grupą 
w dwie godziny po odjeździe „Sokoła" praskiego udał się z dworca 
smichovskiego również do Karlśtejnu. Tam oczekiwał już ich wi
zyty adiunkt leśnictwa, Jan Stejskal, w stroju sokolim, wygłosił na 
ich cześć mowę powitalną i oprowadził ich po zabytkach twierdzy. Po 
obejrzeniu ich zasiadło towarzystwo do obiadu. Po chwili przybyła 
wycieczka „Sokoła" (od św. Iwana). Gdy tylko sokoli zobaczyli re
wolucjonistkę polską, pozdrowili ją  trzykrotnym okrzykiem „sława" 
i pochyleniem sztandarów. Pustowójtówna odpowiedziała toastem. 
Obecność rewolucjonistki polskiej rozpłomieniła nastrój między so
kołami. Poszczególni członkowie przysiadali się do je j stołu i zaba
wiali ją  żywo. Był między nimi i prezes związku, Henryk Fiigner, 
a także starzy znajomi Pustowójtówny: Józef Barak i Vojta Na- 
prstek 93). Przedmiotem owacji był potem także młody hrabia Kcy
nie, gdy wychowawca jego Schulz oświadczył obecnym, że Kounic 
ofiarował niedawno 300 złotych dla rannych Polaków 94). W owa

00) J a n d a s e k ,  o. c. str. 21. 
ni) Ć e r v i n k a V., o. c. str. 92.
°2) Pamatnik vydany na oslavu dvacetileteho trvani telocvicne jednoty 

Sokola prażkeho, Praha 1882, str. 201.
°3) AMV nr 1030/pp. z 4. V. i ad nr 1030/PP, zasadn. PP 1863—69, P 65, 2; 

nr 1111/PP z 24. V. 1863, zasadn. PM 1860—1870, 8, 21, 45.
94) Tę wiadomość podaje też Z a ć e k, o. c., str. 149—150.



cjach dla Pustowójtówny i młodego hrabiego wypowiedziała praska 
organizacja sokola swój stosunek do powstania polskiego.

O godzinie 4 po południu wybrało się towarzystwo w drogę po
wrotną do Pragi, a Pustowójtówna raz jeszcze miała się tu stać 
przedmiotem owacji. Na dworcu w Karlśtejnie z pociągu jadącego 
do Pragi wysiadło berouńskie zrzeszenie śpiewacze ,,Slavoj“, śpie
szące na Karlśtejn, by powitać tam sokołów praskich. Przed odej
ściem swym urządziło ono Pustowójtównie, która już wsiadła do 
pociągu, małą serenadę z inicjatywy Jana Stejskala, który odpro
wadził rewolucjonistkę na dworzec. Zaśpiewano je j pieśń „Myśmy 
prawi patrioci, myśmy Czesi prawi“, a potem też hymn narodowy 
„Gdzie ma ojczyzna", a sztandar zrzeszenia pochylił się znów ku 
uczczeniu gościa polskiego. Stejskal podał je j do wagonu kufelek 
piwa, a gdy je  piła, śpiewacy berouńscy wołali: „Jeszcze Polska nie 
zginęła". Dziękując za owację Pustowójtówna podała ręce chorążym 
zrzeszenia, mówiąc: „Naród polski podaje Wam rękę na znak bra
terstwa". Gdy pociąg ruszył, niosły się za rewolucjonistką polską 
okrzyki: „Niech żyje", „Niech żyją Polacy", „Cześć P olsce"93 * *). 
I w ten sposób także zrzeszenie berouńskie manifestowało na cześć 
powstania polskiego.

Owacje, urządzone Pusto wójtównie w Karlśtejnie, mające 
wszelkie cechy demonstracji, stały się przedmiotem dochodzenia 
władz. Szukano ich aranżera, lecz nic pozytywnego nie dało się 
ustalić, wobec czego orzeczono, że owacje powstały „z nastroju 
chwili". Z tego też powodu nie wszczęto śledztwa przeciw osobom, 
odpowiedzialnym za oba stowarzyszenia. Tylko zarządowi berouń- 
skiego zrzeszenia śpiewaczego „Slavoj" miano przypomnieć, by na 
przyszłość wystrzegano się podobnych ekstrawagancji, niezgodnych 
ze statutem, gdyż w przeciwnym wypadku zrzeszenie spotka się 
z całą surowością postępowania władz 96). Przestrogi tej miał udzie
lić starosta berouński przewodniczącemu „Slavoja", którym był ów
czesny burmistrz Jan Seydl, i kierownikowi muzycznemu, kandy
datowi praw Wilhelmowi Schmelznoppowi97). O „Sokole" praskim 
zaznaczono w relacji dyrektora policji W. Ullmanna, że owacje wy
glądały na improwizację i że sens ich mógł być zrozumiały tylko

93) Berouński szef obwod. nr 19/pr. z 11. V. 1863, AMV, zasadn. PM 1860—
70, 8, 21, 45 — nr 1379/z 18. V. zasadn. PP 1863—69, P. 65, 2.

98) Min. Polic, nr 4248/BM z 14. V. 1863, AMV, zasadn. PM 1860—1870, 8,
21, 45; nr 1343/pr. z 19. V. 1863, zasadn. też.

97) Cyt. relacja beroun. obwod. szefa nr 19/pr. z 11. V.



dla jednostek takich jak np. Tonner, Schulz i Barak 98 *). Sądzimy, 
że mylił się dyrektor policji, jeśli uważał członków „Sokoła" za tak 
mało dojrzałych politycznie.

Pozostawała jeszcze Pustowójtówna, cudzoziemka, którą Austria 
w swej „wielkoduszności" wzięła pod swą „opiekę". Nie można 
było pozwolić, by je j jako uczestniczce bojów o wolność okazywano 
szczególną cześć w państwie, które uciskało zamieszkujące je  na
rody, jak również, by śmiała na to jeszcze odpowiadać tak, jak na 
dworcu w Karlśtejnie. Ministerstwo Policji w Wiedniu poleciło na
miestnictwu praskiemu przestrzec Pustowójtównę przed podobnymi 
poczynaniami, gdyż inaczej nie zezwoli się je j na pobyt w Pradze f)9). 
Zadaniem przekazania Pustowójtównie tej „wskazówki z góry" obar
czono komisarza policji Franciszka Dederę, znanego z odwiezienia 
K. Havlićka do Tyrolu. Wybrawszy się 25 maja po południu do Ho
telu Saskiego, by spełnić to polecenie, Dedera spotkał tam profe
sora Tonnera i dwu oficerów. Kiedy ci na jego polecenie oddalili się 
z pokoju Pustowójtówny, udzielił je j admonicji w języku polskim 
i francuskim (Pustowójtówna nie była tak mocna w niemczyźnie, 
by mogła zrozumieć wszystkie wyrazy). Odpowiedziała mu, że nie 
ma zamiaru dawać przyczyn do owacji, że nie jest winna temu, jeśli 
ją  od Czechów spotykają wyrazy sympatii, lecz w końcu musiała 
przyrzec, iż się będzie wystrzegać wszystkiego, co by mogło dopro
wadzić do takich manifestacyj i że zawsze w podobnych okoliczno
ściach zachowa się biernie 10°). Ten fakt udzielenia przestrogi ko
mentowała prasa czeska nieprzychylnie 101).

U c i e c z k a  P u s t o w ó j t ó w n y  z P r a g i .  Udział Pusto- 
wójtówny w wycieczce na Karlśtejn i jego skutki zaostrzyły czuj
ność policji tak, że założony dla niej „rejestr" wzrastał pokaźnie 
nabrzmiewając relacjami o je j występach publicznych i je j kontak
tach. Zauważono, że otrzymała znaczną pomoc pieniężną, bo nie 
tylko w hotelu uregulowała swój rachunek, ale też pojawiała się 
często ze swym towarzystwem w cukierni i winiarni braci Svertas- 
ków, na promenadach, w restauracjach ogródkowych i na przedsta
wieniach teatralnych, gdzie dysponowała lożą. Także koresponden

ci AMV, nr 1111/PP z 24. V. 1863, zasadn. PM 1860, 8, 21, 45.
°9) Min. Polic, nr 4248/BM z 14. V. 1863, nr 1379/pr. z 18. V., nr 1241/PP 

z 25. V. zasadn. PM 1860—1870, 8, 21, 45.
i°°) Meldunek Fr. Dedery ad nr 1241 z 25. V., AMV, Zasadn. PP 1863—69, 

P. 65, 2.
101) Mor. Orlice z 2. VI. 1863.



cja je j wzrosła wydatnie, bo pisała dziennie 8— 10 listów i tyle re
gularnie odbierała 102).

Langiewicz, który tak bardzo chciał się wydostać z Tiśnova, in
ternowany w Józefowie, znalazł się w sytuacji jeszcze gorszej. Tam 
już nie mógł się otaczać swoimi przyjaciółmi i zwolennikami, któ
rzy w Tiśnovie umożliwiali mu kontakt ze światem, i musiał żyć 
w odosobnieniu, jak prawdziwy więzień, stykając się tylko z dozo
rującymi go funkcjonariuszami i mając ich za towarzyszy przecha
dzek wewnątrz fortecy. W dniach 8— 11 maja otrzymała Pustowój- 
tówna pierwszy znak życia od swego byłego komendanta z nowego 
miejsca pobytu. Lecz już nie adiutant jego lub stronnik polityczny 
przybył do niej, ale józefowski komendant, major Wolfersdorf, i nie 
zjawił się z jakąś wiadomością poufną, tylko ze zwyczajnym po
zdrowieniem i ukłonami. Młoda dama użyła wszelkich swych wy
biegów, by wydobyć od majora informacje bardziej szczegółowe, 
a ewentualnie użyć go do jakiejś usługi. Dwa razy pisemnie, a raz 
za pośrednictwem osoby trzeciej zapraszała go na obiad, ale oficer 
zaproszeń tych nie p rzy jął103). Langiewicz ponowił w Józefowie 
starania, by mu pozwolono na wyjazd do kąpieli w Chebie lub 
w Łaźniach Franciszka 104). Gdy mu odmówiono, pomijając wyższe 
względy polityczne, a zważywszy, że jego reputację znacznie nad
szarpnęła nieudana próba ucieczki, zdecydował się wnieść podanie 
wprost do cesarza. Dowiedziawszy się o tym, nakłoniła Pusto wój- 
tówna swoją przyjaciółkę Zawiszankę, by pojechała do Wiednia 
i utorowała podaniu Langiewicza drogę do tronu. Zawiszanka zgo
dziła się i 5 czerwca, odprowadzona na dworzec przez kapelmistrza 
muzyki sokolej, Sakarem, i kilku Polaków, odjechała do Wiednia 105). 
Jednak próżne były starania o pomoc w dwóch ministerstwach. 
Minister policji, baron Mecsery, po porozumieniu się z ministrem 
spraw zagranicznych, hr. Rechbergiem, odmówił w ogóle przedło
żenia cesarzowi prośby eksdyktatora106). Upłynęło 14 dni, jakimi 
dysponowała Zawiszanka i musiała powrócić do Pragi nic nie wskó
rawszy. Po powrocie nie zastała już swojej przyjaciółki, która pod
czas je j pobytu w Wiedniu zniknęła nagle z Pragi.

102) AMV nr 1170/PP z 17. V. 1863, zasadn. PM 1860—1870, 8. 21, 45.
103) AMV, nr 1170/PP jak powyżej.
i°4) APM, nr 4208/BM z 9. V. 1863 i nr 4873/BM z 5. VI. Dołączone poda

nie Langiewicza z 26. V. 1863.
105) Relacja konf. z 5. VI. AMV zasadn. PP 1863—69 BMP., 65, 2.
10C) Cyt. nr 4873/BM z 5. VI. 1863, APM.



Zbadajmy, co ustalono na temat je j tajnej ucieczki. We czwar
tek 11 czerwca, w święto Bożego Ciała, Pustowójtówna wzięła udział 
w procesji w towarzystwie profesora Tonnera. Potem, po godzinie 10 
pojechała ze swym towarzyszem dorożką do kanonika wyszehradz- 
kiego, V. Stulca, mieszkającego pod Skałą wyszehradzką, a zwol
nionego właśnie z więzienia u św. Jerzego 107). Tegoż dnia wieczo
rem widziano ją  w teatrze a po przedstawieniu o 10 godzinie wie
czorem wróciła do hotelu w swojej czarnej toalecie, zasłonięta czar
nym kwefem. Tego wieczora podziękowała pokojówce za zwykłą 
pomoc przed pójściem do łóżka, wymawiając się słabością. Następ
nego dnia, 12 czerwca, o godzinie 5 rano opuściła hotel czarno 
ubrana dama z podręczną teczką. Znikła i już nie wróciła 108 109). Sługę 
swojego, Starum, zostawiła w hotelu.

Po tym zagadkowym zniknięciu emigrantki polskiej domyślała 
się policja, że wyjechała ona do Wiednia, do Zawiszanki, ponieważ 
dzień przedtem była w prezydium namiestnictwa i starała się o prze
pustkę do Wiednia. Żądany dokument wydano natychmiast, gdy go 
jednak wysłano do hotelu, nie było już Pustowójtówny, a nie spo
strzeżono je j na dworcu ani w Pradze, ani w Wiedniu. Gdy dalej 
roztrząsano, gdzie by mogła uciec, brano pod uwagę Józefów lub 
Nemerice, siedzibę księcia Rudolfa Thurn-Taxisa. Ów arystokrata, 
przyjaciel Tonnera i Schulza, obnosił wręcz swój radykalizm poli
tyczny, chcąc założyć w Czechach partię liberalno-demokratyczną, 
by móc grać w polityce znaczną rolę. Do programu tej partii nale
żało ostentacyjne manifestowanie aprobaty dla powstania polskiego 
i popieranie powstańców i emigrantów polskich. W tym kierunku 
objawiał Thum-Taxis wielką gorliwość. Sam uzbroił i wyprawił do 
Polski kilku ochotników, zbierał datki dla Polaków między okolicz
nymi rolnikami, w zamkach zaś jego w Nemericach i we Vmticy 
znajdowali przytułek polscy zbiegowie z obozu internowanych 110). 
Długo w Pradze utrzymywała się pogłoska, że także jego późniejszy 
upadek materialny pozostawał w związku z powstaniem polskim m ). 
W piśmie ,,Boleslavan“, którego był właścicielem, starał się książę

107) AMV nr 1452/pp„ nr 1453/PP z 20. VI. 1863, zasadn. PP 1863—69, P. 
65, 2; sprawozdanie konf. z 16. VI., tenże fasc.

108) AMV, wieść konf. z 12. VI.; nr 1453/pp. z 20. III. 1863, zasadn. PP 
1863—69, P. 65, 2.

109) AMV, meldunek komisarza policji dworcowej z 12. VI., zasadn. PP 
1863—69, p. 65, 2. Por. też nr 1603/pr. z 11. VI. 1863, zasadn. PM 1860—70, 8, 21, 45.

no) M a t t u ś  K., Pameti, str. 38; Ż a ć e k  V., o. c. str. 169.
1U) Ć e r v i n k a V., o. c. str. 92, uw. 1.



w energicznej polemice z Palackym, który się wyraził, że powstanie 
polskie jest wielkim nieszczęściem nie tylko dla Polaków, ale i dla 
narodu czeskiego. Kiedy więc Palacky zrezygnował z myśli o wol
nym, niezawisłym narodzie, „Boleslavan“ bronił je j namiętnie na 
przykładzie polskim, stał stanowczo po stronie powstania polskiego 
i sympatyzował z nim najwięcej z całej prasy 112).

Domniemanie, że ślad zaginionej wiódł do Thurn-Taxisa, po
twierdziło się istotnie. Jeszcze tego samego dnia, gdy Pustowójtówna 
opuściła Pragę, widziano w późnych godzinach popołudniowych 
w Młodym Bolesławcu czarno ubraną damę w towarzystwie księcia 
i jego kasjera Karola Bervica. Wraz z nimi wybrała się do gospody 
miejscowych „ultraczechów" „Pod Niebieskim Winnym Gronem", 
w której powitał ją  duchowny pater Wacław Ctyroky 113). Ponieważ 
tymczasem rozniosło się po mieście, że zawitała tam Pustowójtówna 
i wokół gospody gromadzili się ciekawi, zebrało się towarzystwo 
u drukarza młodobolesławskiego, Józefa Zwickla, bliskiego przyja
ciela księcia, i tam zabawiło do późnej pory. Czy rewolucjonistka 
polska spędziła noc w Nemericach na zamku księcia, nie udało się 
ustalić na pewno. Siadu je j nie znaleziono tam i w dniu następnym. 
Mniemano, że uchodzącej Polce udzielił przytułku któryś z odda
nych księciu bogatych chłopów lub młynarzy: Antonin Hons w Ne- 
myslovicach, bądź Jan Krousky w Katusicach, gdzie właśnie w tym 
czasie widziano także jego syna, koncypienta adwokackiego w Pra
dze, o którym wiedziano, że stykał się z Pustowójtówną 1U). Ale już 
w niedzielę 14 czerwca utracony ślad pojawił się znowu. Pustowój
tówna bawiła znowu w Młodym Bolesławcu i jadła obiad u druka
rza Zwickla wraz z księciem Thum-Taxisem i Ctyrokym. Po obie- 
dzie odjechał książę do Nemeric, bo spodziewał się zapowiedzianej 
wizyty z Pragi. Pustowójtówna została dalej u Zwickla, a pod wie
czór wybrała się znowu do gospody „Pod Niebieskim Winnym Gro
nem", w której wynajęła sobie pokój na nocleg. Wieczór ten spę
dziła w towarzystwie Franciszka Sainala, przewodniczącego miej
scowego związku gospodarczego, i dra Karola Mattuśa, prezesa 
młodobolesławskiego „Sokoła" i „Besedy" mieszczańskiej. Tam je j

112) Z a p l e t a l  V., Judr. Rudolf kniźe Thurn-Taxis, Brno 1933, str. 41 n. 
u3) AMV nr 1452/pp. i nr 1453/pp. z 20. VI. 1863, zasadn. PP. 1863—69, 

P. 65, 2. O. P. Ćtyrókim zob. M a t t u ś ,  o. c. str. 31—32.
U4) AMV, zasadn. PM. 1860—1870, 8, 21, 45, przypis starosty Komerca 

w Nowej Wenecji z 1. VII. 1863 i starosty Sourka z Białej pod Bezdezem, z 9. 
VII. 1863. O Honsie zob. S i m a k  J. V., Dopisovani Jana Krouskeho a jeho 
pratel, Praha 1932, str. 269 nr 1.



też przedstawiono deficjenta, P. Nećaska. Przenocowawszy w go
spodzie, odjechała następnego dnia, w poniedziałek rano, w niezna
nym kierunku. Od tej chwili nie widziano je j już na terenie cze
skim 115).

Tak przedstawia się pobyt Pustowójtówny w Młodym Bole
sławcu w świetle relacyj urzędowych. Lecz są też zachowane wspo
mnienia człowieka z kręgu je j znajomych, wspomnienia dra Karola 
Mattuśa. Ponieważ opowieść Mattuśa w jego „Pamiętnikach** za
wiera inną wersję, cytujemy ją  tu w pełnym brzmieniu: „W Młodym 
Bolesławcu rozeszła się wieść, że Pustowójtówna odwiedziła Neme- 
fice i że któregoś dnia przyjedzie też do Młodego Bolesławca. Wnet 
potem przyjechał książę Taxis do miasta, sam powożąc, a w powo
zie była czarno odziana, gęsto zawoalowana dama. Przejechali się 
przez miasto ostentacyjnie, wszystko stawało i rozglądało się za po
wozem i za nimi; każdy chciał widzieć Pustowójtównę. Po jakimś 
czasie odjechali znów do Nemeric. Wszystko to były czynności 
zmyślone: w powozie siedziała gęsto zawoalowana bratowa księcia, 
bo gdy władze policyjne baczyły na Nemerice i Młody Bolesławiec, 
panna Pustowójtówna, przebrana, uciekła z Pragi przez granice 
państwa.“ 116 117). Jak widać, dr Mattuś w swym opowiadaniu w ogóle 
nie wspomina o tym, żeby miał spędzać czas z Pustowójtówną „Pod 
Niebieskim Winnym Gronem**. Według jego wersji, Pustowójtówna 
w ogóle nie była w Nemericach ani Młodym Bolesławcu, a zain- 
scenizowano tam jakąś mistyfikację dla zmylenia organów policyj
nych, co miało ułatwić rewolucjonistce polskiej ucieczkę. Gdyby 
istotnie tak było, wyglądałoby na to, że policja pozwoliła się zwieść. 
Ale do uszu władz doszło też i to, że młodobolesławski „Sokół** 
otrzymał instrukcję, aby o tej sprawie nie mówić, i że od tego czasu 
zaprzeczano obecności Pusto wójtówny w Młodym Bolesławcu. Pusz
czono w obieg wieść, że owa czarna, zawoalowana dama, która 
z księciem przyjechała do Młodego Bolesławca, była jego szwagier- 
ką, panną Standlerówną. Inspiratorzy tej wieści nie wiedzieli, że 
owa dama była w niedzielę wieczorem wraz z księciem Taxisem na 
zabawie w Breznie niedaleko Nemeric m ). Nie umiemy wyświetlić, 
dlaczego K. Mattuś zapisał w swoich „Pamiętnikach** właśnie te 
wersję, która miała zamaskować pobyt Pustowójtówny w Młodym 
Bolesławcu.

115) AMV ad nr 59/pr. z 17. VI. 1863, P. M. 1860—1870, 8, 10, 184 i nr 
1464/pp. z 22. VI. 1863, PP 1863—69, p. 65, 2.

nc) M a t t u ś  K., o. c. str. 38.
117) AMV nr 1464/pp. z 22. VI. 1863, PP. 1863—69, P. 65, 2.



Zaczęto usilnie poszukiwać zaginionej. Wiedeńska dyrekcja po
licji zwróciła uwagę na Łaźnie Mariańskie, w których wówczas 
przebywał ze swą małżonką Adam hr. Grabowski118) po niesław
nym pojedynku, w którym zastrzelił wybitnego członka Rządu Na
rodowego w Warszawie, Stefana Bobrowskiego. Jednakże Pustowój
tówny w Łaźniach Mariańskich nie znaleziono. Potem wzbudziła 
podejrzenie podróż Jerzego ks. Czartoryskiego z Wiednia do Józe
fowa, a stamtąd w Poznańskie119 * *). Podejrzane były częste jazdy 
Konrada hr. Walewskiego z Drezna przez Józefów do Nachodu, 
w którym spotykał się ze swym synem, Stanisławem, leczącym się 
w pobliskich kąpielach pruskich, w Chudbowicach 12°). Okazało się, 
że do tego miasta podróżuje w ostatnich czasach uderzająco wielu 
Polaków i że granice nie są strzeżone dostatecznie. Podobno było 
można z ominięciem urzędu celnego w Nachodzie, przez Kostelec, 
Zbećnik, Hronov i Żdarki, dostać się łatwo do Prus m ). Na podsta
wie tego wszystkiego wnoszono, że się widocznie znowu coś przy
gotowuje, co by zmierzało do uwolnienia Langiewicza z Józefowa, 
i że Pustowójtówna, która znikła, ma w tym chyba znów udział.

Tymczasem, gdy w północno-wschodnich Czechach urzędy pil
nie śledziły i pracowały nad zaostrzeniem swej kontroli nad poja
wiającymi się tam Polakami, dążąc do zlikwidowania niedozwolo
nego przechodzenia granic, spotkała praską dyrekcję policji nowa 
niespodzianka. Uchodząc z Pragi, zostawiła Pustowójtówna w Ho
telu Saskim swego sługę, Grzegorza Starum. Był to interesujący 
zuch, około czterdziestki. Okazałej, muskularnej postaci, pojawiał 
się ów służący rewolucjonistki polskiej na ulicach praskich w dłu
gim, ciemnym płaszczu, w „szaraku", czyli tzw. „demokratycznym" 
kapeluszu, z ciemno malowaną laską, zakończoną głową Żyżki. Po
licja mniemała o nim, że był weteranem z wojny krymskiej, potem 
służącym w wojsku piemonckim, bo mówił też po włosku. Grzegorz 
Starum, sypiający w przedpokoju, który wiódł do komnaty jego 
komendantki, poszedł za je j przykładem i zniknął z hotelu 21 czerw
ca. Podejrzenie co do współudziału w planie jego ucieczki padło na

118) AMV, szyfr. tel. z 15. VI. 1863, zasadn. też.
119) AMV, szyfr. tel. nr 5492/BM z 16. VI. 1863, meldunek starosty Lhoty 

z Jaromerc nr 39/pr. z 17. VI. 1863, nr 1733/pr. z 25. VI. 1863, zasadn. P. M., 
1860—1870, 8, 10, 14.

12°) AMV, starosta jaromer. nr 39/pr. z 17. VI. 1863, fasc. też APM nr 
6196/BM z 9. VII. 1863.

m) AMV, starosta jaromer. nr 44/pr. z 29. VI. i 48/pr. z 3. VII. 1863, za
sadn. PM 1860—1870, 8, 10, 14.



profesora Tonnera, którego dzień przedtem dwakroć czy trzykroć 
zobaczono w jego towarzystwie 122).

Sądząc, że uda się jeszcze wpaść na trop Pustowójtówny, przy
pomniało Ministerstwo Policji w Wiedniu namiestnikowi praskiemu, 
hr. R. Belcrediemu, że rządowi nie może być obojętne, iż Pustowój- 
tówna wymyka się z ewidencji urzędowej i że trzeba — ze względu 
na je j niepoprawne zachowanie w różnych już okazjach, jak i na 
je j poufne kontakty z wybitnymi członkami partii „ultraczeskiej“— 
zaostrzyć dozór nad nią. Miano również ustalić miejsca pobytu ucie
kinierki i je j służącego po opuszczeniu przez nich Pragi 123). Nie 
było już jednak trzeba poddawać Pustowójtówny „ewidencji urzę
dowej “, ponieważ według wiadomości pisma „Narodni Listy“ z 28 
czerwca, była już ona od 17 czerwca za granicą. Tymczasem powró
cił do Pragi Józef Barak ze swojego więzienia policyjnego w Kra
kowie 124) i to dodało praskiej Dyrekcji Policji znów pewnego re
zonu, bo już mogła się pochlubić pewnymi wynikami w badaniu 
śladów uszłej emigrantki polskiej. Roman-Sabina meldował 2 lipca, 
że Pustowójtówna jest już istotnie za granicą i że się widocznie 
znajduje na placu boju. Dowiedział się o tym z listu, który 30 czerw
ca otrzymał od niej ów Tonner i którego treść powierzył Barakowi. 
W liście, który Sabina widział u Baraka na własne oczy, była wia
domość, że na froncie polskim padł ukochany Pustowójtówny, Van- 
keeren i że ona, powodowana nie dającym się opanować popędem, 
szuka w boju podobnego losu 125). Konfident podał przy tym rów
nież, iż o pieniądze na drogę dla Pustowójtówny postarał się naj
pewniej książę Rudolf Thurn-Taxis.

Informację Romana-Sabiny potwierdził także młody mężczyzna, 
stykający się z Zawiszanką. Również Zawiszanka potwierdziła, że 
je j przyjaciółka znajduje się już w Polsce i że na froncie padł, lub 
zmarł z otrzymanych ran je j gorący zwolennik (a zatem bynajmniej 
nie ukochany czy kochanek) Zygmunt, młody, ładny Polak. Zawi
szanka przyznała się też, iż dostała od Pustowójtówny telegram, 
w którym przesłała je j rodaczka pozdrowienia 126). Przeprowadzone 
w urzędzie telegraficznym śledztwo ustaliło, że telegram ten 
brzmiał: „Dębica, do Heleny Zawiszanki w Pradze. Dlaczego ojciec 
nie nadsyła rzeczy. Listy i wszystko przekazać Słomińskiemu w Dę

122) AMV, nr 1484/PP z 22. VI. 1863, zasadn. PM 1860—1870, 8, 10, 14.
123) AMV, min. polic. nr 5711/BM z 29. VI. 1863, zasadn. też.
124) B a r a k  J., Vspomlnky, Praha b. r., str. 103.
125) AMV, dyr. polic. nr 1578/pp. z 4. VII. 1863, zasadn. pp 1863—69, P. 65, 2.
128) Cyt. pisma nr 1578/pp.



bicy. Michał". „Panem Michałkiem" nazywano Pusto wójtównę 
w obozie Langiewicza. Przez „ojca" rozumiano zapewne profesora 
Tonnera. Wskutek tych ustaleń, praska Dyrekcja Policji znała już 
miejsce pobytu uszłej rewolucjonistki polskiej, gdy tymczasem Mi
nisterstwo Policji w Wiedniu oznajmiło je j tego samego dnia, że — 
według „pewnych wiadomości" — Pustowójtówna uciekła w Po
znańskie 127). Pustowójtówna nie była w Poznańskiem — była 
w Galicji.

W y c i e c z k a  do D r e z n a .  Niespodzianą ucieczką zamknął 
się okres pobytu H. Pustowójtówny w Pradze, którego główną tre
ścią było staranie się o poprawę losu byłego komendanta i chęć 
dania mu pomocy w uwolnieniu się ze szponów Austrii. Jaką drogą 
uchodziła za granicę z Młodego Bolesławca i gdzie zatrzymała się 
na tej drodze. Zdaje się, nigdy nie uda się rąbka tej tajemnicy 
uchylić. Nic o tym bliżej nie wiadomo je j biografowi, Fr. Rawicie- 
Gawrońskiemu, który podaje tylko, że znużona bezskuteczną szar
paniną, zatęskniła do powrotu na fro n t128). Czy spełniła to pragnie
nie — nic o tym nie wiadomo. Wiadomości, jakie podaje o je j po
bycie w Galicji, dotyczą spraw ściśle osobistych. Od września 1863 r. 
przebywała w Dąbiu, majątku hrabiny Romerowej, otoczona je j mi
łością jak własna córka. Zaręczyła się tam z synem hrabiny, Zyg
muntem, lecz ostatecznie do małżeństwa nie doszło, ponieważ jako 
rywal wystąpił Czachowski, były pułkownik z oddziału Langiewi
cza, którego adiutantką Pustowójtówna była także przez pewien 
czas. Pod jego wpływem zaręczyny z młodym hrabią zostały ze
rwane. Pobywszy u Romerów jeszcze kilka miesięcy, wyjechała do 
Zurychu 129 *).

Że szlak Pustowójtówny nie wiódł prosto do tego miasta szwaj
carskiego, że przerwę w tej podróży wypełnił znowu kilkumie
sięczny pobyt w Pradze czeskiej, gdzie skoncentrowała na swej 
osobie baczną uwagę urzędów austriackich, o tym wszystkim nie 
był je j biograf poinformowany.

Do Pragi przyjechała 1 kwietnia 1864, a więc dokładnie w rok 
po poprzednim przyjeździe. Jako miejsce je j ostatniego pobytu 
w Galicji podała Wolę Ociecką 13°). W jakim celu podróżuje do 
Pragi, nie określały je j dokumenty podróżne. Zezwolenie na podróż

127) AMV, szyfr. tel. z 3. VII. 1863, zasadn. pm. 1860—70,8, 10, 14.
128) R a w i t a - G a w r o ń s k i  Fr., o. c. str. 35.
12B) Ibid. str. 36.
13°) AMV, Min. Polic, nr 3636/BM z 7. IV. 1864, zasadn. PP. 1863—69. 

P. 65, 2, tarnow. komenda wojsk, nr 996 z 21. III. 1864 ibid.



dała je j okręgowa komenda wojskowa w Tarnowie prawdopodob
nie bez żadnych przeszkód. Ciekawe, że wiedeńskie Ministerstwo 
Policji o tym nowym pobycie Pustowójtówny w Pradze w ogóle 
nie było poinformowane i dowiedziało się o nim dopiero z czasopism 
wiedeńskich 131). W Pradze zamieszkała „córka jeneralska“ wraz ze 
służącą .w gospodzie „Pod Czarnym Koniem", lecz tylko przez kilka 
dni, zanim zdążyła sobie wynająć mieszkanie prywatne u wdowy 
po emerytowanym staroście, Pribylowej, przy ulicy Krakowskiej 
pod numerem 1362, 431/11 132), na pierwszym piętrze.

Wnet poczęły się poufne informacje policyjne o życiu Pusto- 
wójtówny: przyjmuje po całych dniach wizyty mężczyzn narodo
wości polskiej, wizyty trwające częstokroć dzień cały od godziny 
szóstej rano aż do dziesiątej wieczorem. Odwiedzający zmieniają 
się stale, tak że koło niej zjawiają się wciąż nowe osoby. Odnowiła 
kontakty z profesorem Tonnerem oraz z wychowawcą Ferdynandem 
Schulzem, tak że co dzień można ją  było zobaczyć z owymi ludźmi 
albo u Svertasków na śniadaniu, albo w restauracji ogródkowej 
Sarego na obiedzie. Profesor Tonner przychodził także do je j mie
szkania. Ponadto nawiązała kontakt poufny z buchalterem firmy 
drzewnej Wincentego Bubemćka, Józefem Vrbą, któremu powie
rzyła spieniężenie je j brylantu u miejscowych złotników 133). Z ro
dziną Vrby zaznajomiła się Pustowójtówna już w czasie pierwszego 
pobytu w Pradze. Vrba bywał mianowicie przedtem w Polsce i miał 
żonę Polkę, Karolinę Gileską. W policji notowany był niekorzyst
nie, gdyż był gorliwym członkiem partii „ultraczeskiej", pomagał 
uchodzącym Polakom i w ogóle popierał interesy polskie. Podejrze
nia przeciw niemu wzrosły jeszcze bardziej, gdy ustalono, że stykał 
się również z Jakubem Sztejnike, który odwiedzał jego rodzinę. 
Sztejnike, były student filozofii na uniwersytecie praskim, entuzja
sta i propagator K. Havlićka-Borowskiego 134), odgrywał ważną rolę 
wśród Polaków mieszkających w Pradze, był agentem politycznym 
rewolucyjnego warszawskiego Rządu Narodowego. Z tego stano

131) AMV, Dyr. Polic, nr 848/pp. z 5. IV. 1864, nr 1057 z 7. IV. zasadn. PP. 
1863—69, P. 65, 2.

132) AMV, Dyr. Polic, nr 848/PP z 5. IV. 1864, nr 1057 z 7. IV. zasadn. PP. 
1863—69, P. 65, 2.

132) AMV, Dyr. Polic, nr 1267/pp. z 27. IV. 1864, zasadn. PP. 1863—1869,
P 65,.2, też ad nr, 2051/pp. z 1. VII. 1864 też zasadn.

133) AMV, Dyr. Polic, nr 2176/pp. z 12. VII. 1864 i relacja konfid. z 7. VI.
1864, zasadn. PP 1863—69, p. 65, 2.

134) S t a ś e k A., Vspominky, Praha 1925, str. 51—52.



wiska Sztejnike starał się pozyskać Czechów dla czynnego poparcia 
powstania polskiego i zwalczania tej grupy burżuazji czeskiej, która 
nie zgadzała się z powstaniem. Austrii nienawidził i marzył o utwo
rzeniu federacji narodów zachodnio-słowiańskich. Ale już 18 kwie
tnia 1864 Sztejnike został aresztowany i oddany pod krajowy sąd 
karny. W papierach jego znaleziono wiele kompromitującego ma
teriału 135). Z rodziną Vrbów przedsiębrała Pustowójtówna prze
chadzki i wycieczki, a wzięła też udział w jednodniowej wyprawie 
na górę Rip 136).

To, co policja praska notowała zrazu o sprawowaniu się Pusto
wójtówny, było nieszkodliwe politycznie, chociaż rzucało się w oczy 
to, że jest ona stale otoczona tyloma Polakami, którzy mieli wów
czas swój ośrodek w hotelu Maternów, lecz nie badało się, kim są 
ci Polacy. Co do tego jednak — przyszło ostrzeżenie z zewnątrz. 
Poselstwo rosyjskie w Dreźnie poinformowało mianowicie władze 
austriackie, że z Drezna wysłany został 22 maja do Pragi, do Pu
stowójtówny, jakiś młody Polak z bardzo ważnym dokumentem. 
Ja k  się ten Polak nazywał, nie podawano w informacji, ani też nie 
opisano jego wyglądu zewnętrznego. Meldowano tylko, że odziany 
był w jasną zarzutkę i że niósł w ręce pakunek obwiązany pledem 
i rzemieniem skórzanym137). Ustalić tożsamość tego Polaka tylko 
na podstawie zarzutki było zaiste zadaniem trudnym i dlatego śle
dzenie go pozostało bez skutku. Atoli Roman-Sabina dowiedział się, 
iż'Pustowójtównie jakiś Polak z komitetu polskiego w Dreźnie rze
czywiście przyniósł pewną depeszę i że w polskich kołach drezdeń
skich odbywały się narady w obecności działaczy polskiego Rządu 
Narodowego, na których postanowiono kontynuować w Polsce nadal 
walkę 138).

To był pierwszy przypadek, zwrócenia uwagi praskiej Dyrekcji 
Policji, że na kontakty Pustowójtówny należy zwracać większą 
uwagę niż dotąd. Nadchodziły jednak informacje. Z Drezna, dokąd 
wiedeńskie Ministerstwo Policji wyprawiło swego specjalnego agen
ta, zameldowano, że stamtąd odjechał do Jihlawy niejaki Bolesław 
Staniczewski, by pomóc w ucieczce czterem internowanym polskim

135) Za|ćek V., o. c. str. 177 i nast.
136) AMV, Dyr. Polic, nr 2051/pp. z 1. VII. 1864, zasadn. PP 1863—69, 

P 65, 2 i nr 2157 z 14. VII. 1864 tamże.
137) AMV, Min. Polic, szyfr. tel. z 23. V. 1864, zasadn. PM 1860—70, 8, 10, 14.
138) AMV, Dyr. Polic, nr 1608/pp. z 24. V. 1864. Do tego relacje konfiden

tów. Zasadn. PP 1863—69, P. 65, 2. W relacji Romana-Sabiny podano, że w ob-. 
radach ąuestionis wziął także udział wódz powstańców, gen. Hauke-Bossak.



wychodźcom. Staniczewski był według tej informacji powiernikiem 
hr. Władysława Wierusz-Kowalskiego, który też przedsiębrał jakąś 
akcję dla oswobodzenia Langiewicza i korespondował w tej sprawie 
z przewodniczącym wydziału internowanych Polaków w Hradcu 
(Grodźcu) Królowej oraz z Pustowójtówną 139 * 141). Stąd oczywiście wno
szono, że Pustowójtówną wznowiła dawne swoje plany, a podejrze
nie to nabierało większych cech prawdopodobieństwa na skutek 
dalszego meldunku, według którego z Królestwa wyjechali nie
dawno do Anglii dwaj Polacy, Stolzmann i Chomentowski, w tym 
celu, by podjąć tam sumę 50.000 złotych, przeznaczonych do uwol
nienia Langiewicza, którą to sumę mieli oddać jego byłej adiutantce. 
Informacja ta podawała również, iż wymienieni Polacy rzeczywi
ście już przybyli do Pragi 14°) i spełnili swe zadanie. Z tymi ponow
nymi próbami wyzwolenia Langiewicza wiązano wizytę jego brata 
Aleksandra w Józefowie, na którą wyraziło zgodę Ministerstwo Po
licji. Ten to Aleksander Langiewicz, choć przyjechał już w drugiej 
połowie maja do Pragi, dotychczas zatrzymywał się w Józefowie.

Nim przejdziemy do badania dalszej działalności H. Pustowój- 
tówny w Pradze, winniśmy się zaznajomić z dokumentem, który 
wówczas rozesłano do wszystkich starostw i innych urzędów jako 
okólnik dla poinformowania ich o ówczesnym ruchu rewolucyjnym 
w Europie. Według niego i według informacyj, udzielonych na
miestnictwu praskiemu przez Ministerstwo Policji, powstał euro
pejski Centralny Wydział Rewolucyjny, którego celem było roz
niecenie rewolucyj na Węgrzech, we Włoszech, a także w Cze
chach 142). Chodziło tu widocznie o przygotowanie rewolucji bur- 
żuazyjno-demokratycznej z celami narodowo-wyzwoleńczymi, po
nieważ liczono na kraje, gdzie trwał ucisk narodowy i gdzie celem 
rewolucji było osiągnięcie niezawisłości państwowej. „Tworzenie 
samodzielnych państw narodowych jest tendencją wszystkich prze
wrotów burżuazyjno-demokratycznych“ — mówi L enin143), a te  
słowa jego słusznie możemy odnieść i do powstania oraz działalno
ści wymienionego Europejskiego Centralnego Wydziału Rewolucyj
nego, w którym było też reprezentowane polskie stronnictwo po
wstańcze, zwłaszcza zaś jego skrzydło republikańskie. O ile chodziło

139) AMV, Min. Polic, nr 6366/BM z 16. VI. 1864, zasadn. PM 1860, 8,1,15,  21.
14°) AMV, Min. Polic, nr 6457/BM z 20. VI. 1864, też zasadn.
141) AMV, cyt. nr 6457/BM.
142) AMV, okólnik nr 2245/pr. z 26. VI. 1864, zasadn. PM. 1860—70, 8, 1„ 

15, 21. Por. też Ż a ć e k ,  o. c., str. 188—189.
143) L e n i n  W. I., Soczinienija, X X , wyd. 4, str. 420.



0 rozniecenie rewolucji, liczono się przede wszystkim z Czechami, 
a motywowano to tym, że w Czechach organy centralne nie odzną- 
czały się taką czujnością jak gdzie indziej, oraz tym, że ci, których 
w Czechach pozyskano dla tego ruchu rewolucyjnego, „pędzą na
przód w swojej ślepej nienawiści*‘, czyli że opanowują teren. 
W związku z tym zwracano uwagę na kilka artykułów w piśmie 
„Narodni Listy**, zatytułowanych „Uwaga, Słowianie**, Europejski 
Centralny Wydział Rewolucyjny był dopiero in statu nascendi i nie 
miał jeszcze nawet stałej siedziby. Mieli w nim być reprezentowani: 
Garibaldi jako generalny przewodniczący; Kossuth, Tiirr, Klapka —  
w imieniu Węgrów; Adam Sapieha, Jan  Działyński, Matusiewicz
1 Kiciński — w imieniu Polaków; Hercen, Ogarew i Bakunin — 
w imieniu Rosjan i inni. Oczekiwalibyśmy także reprezentanta Cze
chów, którym by nie mógł być nikt inny, tylko J . V. Frić. O pol
skim Rządzie Narodowym mówiło się tu, że nie porozumiał się 
z tym świeżo założonym wydziałem 144),

Polski Rząd Narodowy reprezentował w Pradze po zaareszto
waniu Sztejnikego dr Gustaw Hartmann. Ministerstwo Policji miało 
i o nim informacje, że się skłania ku partii republikańskiej i że agi
tuje w Czechach na rzecz wymienionego Wydziału Europejskiego. 
Dr Hartmann mało się stykał w Pradze z Polakami, nawiązał za to 
tym ściślejszy kontakt z radykalnym skrzydłem burżuazji czeskiej, 
z Schulzem, Tonnerem, Skrejśovskym, Gregerem (zapewne Juliu
szem), z Vilimkiem, a także i z księciem Thum -Taxisem 145). Do 
jakiego stopnia byli wymienieni ludzie zaangażowani w przygoto
waniu ruchu europejskiego, nie da się powiedzieć, lecz nie ulega 
wątpliwości, że nici porozumienia były nawiązane.

Tych kilka informacji trzeba było podać dla zrozumienia dal
szej działalności H. Pustowójtówny. Także i o niej w związku 
z tymi informacjami o europejskim ruchu rewolucyjnym wypowie
działo Ministerstwo Policji swój pogląd. Było o niej poinformowane 
lepiej niż Praga. „Zachowuje się co prawda na oko biernie, — po
wiedziano w tej relacji — ale prowadzi rozległą korespondencję, 
i to nie tylko ze swoimi rodakami, ale i ze znacznymi osobistościami 
partii czeskiej. Z nimi właśnie pozostaje w kontakcie bardzo skry
cie i za pośrednictwem osób trzecich**146). Ledwie ta informacja

144) Obok powołanego okólnika zob. też nr 6453/BM z 20. VI. 1864 zasadn.
145) Cyt. nr 6453/BM.
14B) Cyt. nr 6453/BM.



doszła do Pragi, uzyskano dalszy wyraźny dowód, że nieufność 
względem rewolucjonistki polskiej jest usprawiedliwiona.

Z Decina przyszedł meldunek starosty, że Pustowójtówna w to
warzystwie niejakiego Jana Sfastnego odwiedziła Dećin i Hfensko, 
lecz nic podejrzanego przy tym nie ustalono. Była to chyba wy
cieczka dla rozrywki147). Należy zaznaczyć przy tym, iż policja pra
ska w ogóle nie wiedziała o tym, że Pustowójtówna wyjechała i je j 
pobyt poza Pragą trwał kilka dni, jak to ustalono w trakcie dal
szego śledztwa. W podróż do północnych granic czeskich wybrała 
się polska działaczka 23 czerwca rano w towarzystwie młodego 
mężczyzny średniego wzrostu, w wieku mniej więcej około 23—28 
lat, smukłego, jasnowłosego, odzianego w czamarę, wąskie, czarne 
spodnie i w kapelusz akwizgrański. Z nim razem pojechała dorożką 
na dworzec bubenecki, z którego odjechała pociągiem do Ujścia nad 
Łabą. Z Ujścia odbywała dalszą podróż parowcem do Decina, gdzie 
wysiadła na przystani i po moście łańcuchowym dostała się na lewy 
brzeg Łaby. Stamtąd wybrali się w kierunku Górnego Gruntu i za
trzymali się w Restauracji Łabskiej w hotelu Hafenkorna. Prze
wodnik Pustowójtówny znał właściciela i witał się z nim serdecznie. 
Przed miesiącem mniej więcej nocował w jego hotelu z dwoma stu
dentami. W książce cudzoziemców trzej ci podróżni figurowali za
pisani jako Jan Sfaśtny, Franciszek Budil i Julian Zimmler. Podczas 
tego postoju w Restauracji Łabskiej poznał Pustowójtównę jeden 
z podróżnych, który jechał z nią tym samym statkiem i widywał 
ją  już dawniej w Pradze 148). Z dalszego śledztwa, którego szczegó
łów nie ma potrzeby tu powtarzać, wynikło, że oboje turyści od
wiedzili jeszcze stację pograniczną Hfensko, w której pojawili się 
oboje także w godzinach popołudniowych następnego dnia. W dro
dze Dowrotnej stamtąd zatrzymali się znowu w Łabskiej Restauracji 
u Hafenkorna. Tam zjedli kolację, a obejrzawszy mapę kolejową, 
odeszli o wpół do ósmej tym- samym mostem, co przedtem, na brzeg 
podmokielski. Najbliższy pociąg z Podmokiel odchodził o godzinie 
w pół do jedenastej wieczorem, lecz szedł tylko do Ujścia nad Łabą. 
Stwierdzono jednak w sposób zupełnie pewny, że Pustowójtówna 
ze swoim przewodnikiem odjechała z Ujścia dopiero 26 czerwca 
rano, przenocowawszy w hotelu „Pod Parowcem'*, w którym dla 
siebie i dla swego towarzysza wynajęła dwa pokoje. Poprzedni dzień

147) AMV, meldunek starosty dećińskiego z 27. VI. 1864, zasadn. P. M. 
1860—1870, 8, 1, 15, 21.

148) AMV, meldunek komisarza polic. Hofmana nr 1196 z 9. VII. 1864, do 
tego cyt. nr 2051 i 2157 z 11. VII. 1864, zasadn. PP. 1863—69, P 65, 2.



spędziła najprawdopodobniej w Cieplicach, nie była tam jednak ani 
meldowana, ani poznana 149).

Z opisu tej wycieczki do Szwajcarii czeskiej wynika, że trwała 
ona całe cztery dni. Największą zagadką było to, gdzie przebywała 
podróżniczka od popołudnia 24 czerwca do popołudnia dnia następ
nego. Według jednej wersji spotkała się w Hrensku z kilkoma Po
lakami, z którymi przywitała się bardzo serdecznie, po czym odbyła 
z nimi podróż do Szwajcarii Saskiej. Lecz wersji tej nie wierzono 
zbytnio. Uważano za bardziej prawdopodobne, że Pustowójtówna 
jak najprędzej przekroczyła granicę i ze stacji saskiej Schóny zaje
chała bezpośrednio aż do Drezna, albo przynajmniej do Żandowa 
lub do jakiejś innej stacji na trasie drezdeńskiej. Przypuszczano, że 
i drogę do Drezna i z powrotem odbyć mogła w przeciągu 24 go
dzin, co umożliwiały częste połączenia na kolejach saskich 15°). Był 
to wyczyn nielada, podobnie jak piesze tury, odbyte przez Pusto- 
wójtównę z Dećina do Hrenska i z Podmokiel do Cieplic, co kon
statowała nawet relacja urzędowa.

Naturalnie, wzbudziła zainteresowanie i osoba towarzysza Pu
stowójtówny. Już wtedy była policja na tropie, że pod nazwiskiem 
Jana Stastnego widocznie ukrywa się farmaceuta Józef Menśik 
z Brodu Niemieckiego, zatrzymujący się w Pradze i utrzymujący 
kontakt z licznymi Polakami. Jest także wielce prawdopodobne, że 
i nazwiska dwóch ludzi, z którymi w maju przenocował w Restau
racji Łabskiej na Górnym Gruncie, nie były ściśle podane w księ
dze cudzoziemców i że już wówczas pełnił Menśik na tym pograni
czu pewną misję polityczną. Gdy go później aresztowano, wyszło 
na jaw, że istotnie towarzyszył Pustowójtównie w je j podróży i że 
ich oboje widziano w Dreźnie. V. Żaćek w swej książce pt. „Echo 
powstania polskiego z r. 1863 w Czechach" podaje, że Pustowój
tówna z wyższego rozkazu wiozła z sobą do Drezna pieczęć agen
tury praskiej, aby ją  doręczyć tamtejszemu komitetowi polskiemu, 
który właśnie przetwarzał się w oddział Europejskiego Wydziału 
Rewolucyjnego. Ten sam autor podaje również, że na czele agen
tury praskiej stał Władysław Cielecki, który wnet potem stał się 
agentem partii rewolucyjnej 151), ściślej — wymienionego Europej
skiego Wydziału Rewolucyjnego. Zaznaczyliśmy już poprzednio, że 
agenturę praską prowadził po aresztowaniu Sztejnikego dr Gustaw

149) Obok cytowanych pism — meldunek nacz. Komisarza policji w Cie
plicach Griinesa nr 97 z 14. VII. 1864, też zasadn.

15°) Cyt. nr 2157.
151) 2  a ć  e k, o. c. str. 189.



Hartmann. Ale i o tym Cieleckim było poinformowane Ministerstwo 
Policji, że mieszka w Czechach i zwracało już nań uwagę w relacji 
swojej z 20 czerwca. Według niej, był to agent przebiegły i obrotny, 
za którego ujęcie wyznaczył rząd rosyjski wysoką nagrodę kilku 
tysięcy rubli. Opisywano go jako mężczyznę mniej więcej 34-let- 
niego, o młodym wyglądzie, małej, smukłej postaci, z ciemnymi, 
krótko przystrzyżonymi włosami, z małym wąsem i twarzą pocią
głą. Władał kilkoma językami i miał pełnomocnictwo i pieczęć Eu
ropejskiego Wydziału Rewolucyjnego 152). Cielecki, jak o tym jesz
cze będzie mowa, rzeczywiście przebywał w otoczeniu Pusto wój- 
tówny. Wiadomość, że miał pieczęć Europejskiego Wydziału Rewo
lucyjnego, jest bardzo ważna, ponieważ możemy z niej wnosić, że 
tę właśnie pieczęć, a nie pieczęć agentury praskiej, wiozła Pusto- 
wójtówna do Drezna. Jest to tym prawdopodobniejsze, że komitet 
polski w Dreźnie właśnie przetwarzał się w oddział Europejskiego 
Wydziału Rewolucyjnego. Jeśli tak istotnie było, to Pustowójtówna 
odważnym czynem swoim włączyła się do tego ruchu rewolucyj
nego, który był bardziej postępowy niż polityczny i społeczny pro
gram warszawskiego powstania.

W y j a z d  do S z w a j c a r i i .  Rychło po swoim powrocie 
z Drezna zameldowała Pustowójtówna Dyrekcji Policji, że zmieniła 
swój adres i że się przeprowadziła do mieszkania buchaltera Józefa 
Vrby na Zderazu 1322/11, przy Więzieniu Krajowym. Ze względu 
na stronę, z jakiej Vrba był znany organom policyjnym, spotęgo
wała ta przeprowadzka Pustowójtówny jeszcze bardziej nieufność 
władz do niej. Dlatego komisariat policji w Górnym mieście otrzy
mał instrukcję, aby podawał o niej co dzień relację; uprzedzono 
również policyjne komisariaty dworcowe. Dwom konfidentom pole
cono, aby poświęcali „tej chytrej i niegodnej ufności Polce“ stale 
jak największą uwagę 153).

Zanim się jeszcze Pustowójtówna przeprowadziła do Vrby, już 
zameldowano o niej, że w towarzystwie swojej pokojówki oraz nie
jakiej panny Bonnetówny i małżonki urzędnika Schmidta odprowa
dzała na dworzec śmichowski Polaka Goleszowskiego, wydalonego 
z Pragi wraz z żoną i dzieckiem154). Relacja nie byłaby warta 
wzmianki, gdyby nie to, że między towarzyszami odjeżdżającego 
Goleszowskiego wymienia się także farmaceutę Menśika i Polaków

152) Cyt. okólnik nr 2245 z 26. VI. 1864.
153) AMV, nr 2151 i 2157 z 14. VII. 1864 i nr 2176 z 13. VII.. 1864, zasadn.

PP. 1863—69, P. 65, 2.



■Cieleckiego i Czaplickiego. Cielecki był pod tym nazwiskiem znany 
także pani Schmidtowej, która stykała się z Pustowójtówną.

Równocześnie ze zgłoszeniem swojej przeprowadzki do rodziny 
Vrby poprosiła Pusto wójtówną Dyrekcję Policji, by je j wydała 
paszport na wyjazd do Rzeszy Niemieckiej, Szwajcarii, Francji 
i Anglii. Jako przyczynę wyjazdu podała, że chce odwiedzić w Lon
dynie swojego krewnego, ale uprzednio pragnie być w Zurychu. 
Wyjechać chciała już w niedzielę 17 lipca. Radca policji Józef Hauk, 
ówczesny dyrektor policji, był w kłopocie, czy ma je j ów dokument 
wydać. „Aczkolwiek byłoby nader pomyślne — pisał w liście swoim 
do namiestnictwa — aby ta właśnie Polka opuściła Austrię, a zwła
szcza Czechy, ponieważ według poufnych danych agituje za Polską 
i pozostaje w łączności ścisłej z Polakami w Dreźnie, przecież jed
nak nie mogę się uważać za powołanego, by zalecić wydanie je j 
formalnego dokumentu podróży". Prosił dalej o upoważnienie do 
wydania Pustowójtównie tylko dokumentu osobistego (pruvodni 
list), przepustki, do bawarskiej stacji pogranicznej Bród Nadle- 
śny 15:). Namiestnictwo zaaprobowało ten wniosek. Pustowójtówna 
miała do czterech dni opuścić granice państwa austriackiego.

Rewolucjonistka polska przygotowywała się do wyjazdu ze sto
licy Czech, którą wybrała sobie jako miejsce przymusowego po
bytu, gdzie pozyskała sympatię ludu czeskiego. Przed wyjazdem za 
granicę przyjmowała liczne wizyty Czechów i Polaków. Wieczór 
niedzielny 17 lipca spędziła w towarzystwie swojej gospodyni, Ka
roliny Vrbowej, i dwóch Polaków na Wyspie Strzeleckiej, gdzie 
przyłączył się do nich właściciel zakładu muzycznego, a dawniej 
kierownik towarzystwa śpiewaczego „Hlahol", Ferdynand Heller. 
W poniedziałek przyszli pożegnać się z Pusto wójtówną je j przyja
ciele czescy: przed południem — Ferdynand Schulz, po południu — 
poeta czeski Jan Neruda i Emanuel Tonner. Nerudę spotykamy 
w kole przyjaciół rewolucjonistki polskiej dopiero po raz pierwszy. 
Po tych wizytach spędziła popołudnie poniedziałkowe w restauracji 
ogródkowej „Plzeńka" na Smichowie w kole swych przyjaciół. 
Oprócz Tonnera i Schulza było tam obecnych siedmiu Polaków. Pod 
wieczór przyszedł tam jeszcze Vrba z żoną i całe towarzystwo od
prowadziło Pustowójtównę na dworzec zachodni, z którego po go
dzinie 9 wieczorem, 18 lipca, odjechała w kierunku stacji pogra
nicznej Bród Nadleśny. Towarzyszył je j Stanisław hr. Raczyński, 155

134) AMV, ad nr 2157/pp. z 11. VII. 1864, też zasadn.
155) AMV, nr 2176, pp z 13. VII. 1864, też zasadn.



któremu praska Dyrekcja Policji wydała taką samą przepustkę jak 
Pustowójtównie. Według informacji starszego konduktora kolei za
chodniej, towarzyszyli im do Pilzna także czterej Czesi, ale ich na
zwisk nie potrafił podać 156).

Odjazd Pustowójtówny do Szwajcarii zwrócił uwagę także na 
je j kontakty czeskie. Powstało podejrzenie na dra Juliusza Gregra, 
który niedawno pojechał do Genewy, czy podróż jego nie pozostaje 
w łączności z jakimiś machinacjami polskimi, jako że w ostatnich 
dniach odjechało via Bród Nadleśny kilku Polaków: Piotr Wadecki, 
Józef Loski i Julian hr. Zaleski, o którym się mówiło, jako o sta
łym przewodniku Pustowójtówny 157). Jednak nie wyśledzono stycz
ności Gregra z tymi Polakami. Urzędy pograniczne w Brodzie 
otrzymały instrukcję, aby przeprowadzić dokładną rewizję bagażu 
polskiej podróżniczki. Składał się on z kuferka podróżnego i ze 
szkatuły określanej jako ,,serwis do herbaty". Nie znaleziono tam 
nic prócz odzieży, bielizny i przyborów do pisania, a więc nic po
dejrzanego. W nocy z 19 na 20 lipca przekroczyła Pustowójtówna 
granicę państwa 158). Ziemi, którą opuściła, nie zobaczyła już nigdy. 
W literaturze czeskiej utrzymuje się wersja, że adjutantka Langie
wicza bawiła też potajemnie w twierdzy józefowskiej, gdzie odwie
dziła dyktatora 159). Nie udało się nam to stwierdzić.

W związku z odjazdem Pustowójtówny do Szwajcarii doszło' 
między praską Dyrekcją Policji a wiedeńskim Ministerstwem Poli
cji do wymiany poglądów na temat procederu wydawania przepu
stek zagranicznych rosyjsko-polskim poddanym. Ministerstwo Poli
cji wytykało praskiej Dyrekcji Policji, że poczyna sobie w tym 
względzie lekkomyślnie i samowolnie, nie troszcząc się nawet 
w ważnych przypadkach o pozwolenie namiestnictwa lub Minister
stwa Policji. Jako przykład podawano przypadek studenta krakow
skiego Władysława Grodzickiego, któremu praska Dyrekcja Policji

156) AMV, nr 2217, 2267, 2268 z 20. VII. 1864, też zasadn.
157) AMV, nr 2268/pp. z 20. VII. 1864 i nr 2219 pp. z 15. VII. 1864; też 

zasadn, PGT 1853—65, P. 42, nr 54 i 864. Zaleski figuruje od czasu do czasu 
w aktach także jako Załuski. Nie wiemy, które z tych nazwisk podano wła
ściwie. Później sporządzono w praskiej dyrekcji policji fotografię, na której 
w grupie 4 osób razem z Pustowójtówna figuruje też Zaleski. Odbitki foto
graficzne rozesłano do stacji pogranicznych. Możliwe, że był to jeden z tych 
„studentów", którzy z Menśikiem podróżowali po czesko-saskiej Szwajcarii 
w maju 1864, a mianowicie ten, który w księdze cudzoziemców podpisał się 
jako Julian Zimmler.

15B) AMV, nr 2217, 2267, 2269 z 20. VII. 1864, zasadn. PP 1863—69, P. 65, 2.
159) D o m e c k a  L., C i s a r  O., o. c., str. 3, uw. 1.



wydała przepustkę do Drezna tylko na podstawie telegramu, że jego 
siostra w Dreźnie zachorowała. W związku z Pustowójtówną Mini
sterstwu nie było na rękę, że wydano je j przepustkę zagraniczną, 
zarówno ze względu na je j wybitną rolę w powstaniu polskim, jak 
również z uwagi na niedawną je j podróż do Drezna. A podobnie 
było i z hr. Raczyńskim oraz innymi Polakam i160).

W przypadku Pustowójtówny Ministerstwo Policji nie miało 
racji, gdyż Dyrekcja Policji uzyskała w tej sprawie pozwolenie 
w namiestnictwie, jak to podaliśmy powyżej. Ale u innych Polaków 
przy wydawaniu przepustek postępowanie było istotnie niejedno
lite. Raz proszono o pozwolenie wyższą instancję, drugi raz nie. By
łaby to w istocie kwestia mniej ważna, ale jest ciekawa przez to, że 
przejawiają się tu dwa różne poglądy na politykę austriacką 
w sprawie internowanych Polaków. Radca policji Hauk sądził, że 
w danych warunkach usunięcie rosyjsko-polskich „żywiołów'4 
z kraju może być pożyteczne i że już ze względu na ogłoszenie stanu 
oblężenia w Galicji należałoby załatwiać pomyślnie ich podania
0 wyjazd za granicę 161).

Zaznaczył też, że „żywioły44 te przez swoje ustawiczne knowa
nia utrzymują policję w wielkim napięciu, i że przez nich nieraz 
przychodzą z Ministerstwa Policji „nosy44. Jeśli Polacy, poddani ro
syjscy? dobrowolnie chcą wydalić się z kraju, po cóż czynić im ja 
kiekolwiek trudności. Jednakże Ministerstwo Policji poglądu tego 
nie podzielało ani z punktu widzenia formalnego, ani rzeczowego. 
Pod względem formalnym dlatego, że praska dyrekcja policji nie 
pilnuje polskich uchodźców rewolucyjnych, pod względem rzeczo
wym zaś — że w licznych przypadkach, gdy chodzi o osoby skom
promitowane, rząd ma interes w tym, by nie zezwalać im na wyda
lenie się za granicę, z przyczyn zarówno międzynarodowych, jak
1 dla utrzymania pokoju i porządku we własnym kraju. Do takich 
osób, którym dalszą działalność miano uniemożliwić przez konfino- 
wanie lub jakieś inne zarządzenie, należała — obok Langiewicza, 
Jeziorańskiego i Wysockiego — także H. Pustowójtówną. „Dama44 
ta — według bar. Mecsery’ego — nie należała do kategorii uchodź
ców szukających schronienia na terytorium austriackim, lecz była 
wydana rządowi wiedeńskiemu na łaskę i niełaskę, tak samo jak 
Langiewicz 162). W obu przypadkach chodziło o interes polityczny

160) AMV, Min. Polic, nr 7769/BM z 28. VII. 1864, zasadn. PM 1860—1870, 
8, 1, 15,21.

161) AMV, nr 3605 z 19. 10. 1864, zasadn. PM. 1860—70, 8, 1, 15, 21.
162) AMV, Min. Polic, nr 11012/BM z 26. X. 1864, też zasadn.



Austrii, która — dopóki trwało w Polsce powstanie — nie miała 
zamiaru wypuszczać wybitnych jego uczestników przede wszystkim 
dlatego, że byli to rewolucjoniści. Jeśli więc praska dyrekcja policji 
lub namiestnictwo praskie pozwoliły Pustowójtównie na wyjazd do 
Szwajcarii, działały przeciw intencjom polityki rządowej. Skoro 
Pustowójtówna raz już znalazła się poza granicami państwa au
striackiego, rząd austriacki nie miał interesu w tym, by wracała 
z powrotem. Dlatego Ministerstwo Policji zarządziło, by odmówiono 
je j prawa wstępu na teren Austrii w wypadku, gdyby chciała się
0 nie starać 163). Mimo to jednak śledzono pobyt je j w Szwajcarii
1 baczono na to, czy utrzymuje styczność ze swymi przyjaciółmi 
praskimi. Adres je j ustaliła policja już z początkiem sierpnia na 
podstawie je j listu do Vrby, w którym prosiła, by korespondencję 
do niej posyłano pod adresem pani H. Molte, Zurich 364 164). W mie
siąc później znaleziono dokładny je j adres (pani H. Melko, Rundweg- 
strasse 365) 165), w papierach Menśika, który został aresztowany ry
chło po wyjeździe Pustowójtówny do Szwajcarii. Oprócz Vrby 
i Menśika korespondowała też z Zawiszanką, która w listopadzie 
otrzymała od niej dwa listy, jeden ze Solothurnu, drugi z Zurichu. 
Później krążyła po Pradze wiadomość, że Pustowójtówna mieszka 
w pobliżu Zurychu w willi jakiegoś księcia, który je j tam dał przy
tułek 166). Ze wszystkich państw europejskich najbardziej Szwajca
ria sprzyjała emigracji polskiej. Kiedy kolonia polska w Zurychu 
obchodziła rocznicę powstania listopadowego, wzięli w tej uroczy
stości udział wybitni przedstawiciele tamtejszego społeczeństwa 
i urzędów państwowych. Dokładne sprawozdanie o tej uroczystości 
przyniosły „Plzeńske noviny“ z 12 grudnia 1864; napisał je  jeden 
z Czechów 167), który brał w nich udział. Na bankiecie urządzonym 
ku czci powstania największy entuzjazm wzbudziło przemówienie 
Czecha, po którym nastąpiły długotrwałe oklaski i okrzyki ,,Sława 
Czechom". Wśród kilku dam była też obecna Pustowójtówna.

W Zurychu oczekiwała Pustowójtówna na przybycie swego by
łego szefa, generała Langiewicza. Chociaż osada szwajcarska Kirch- 
berg w kantonie Solura udzieliła mu prawa obywatelstwa, tak 
że dzięki temu stał się obywatelem państwa szwajcarskiego, rząd 
austriacki wciąż zwlekał ze zwolnieniem go z Józefowa. Chciał

1G3) AMV, Min. Polic, nr 8179/BM z 1. VIII. 1864, też zasadn.
164) AMV, Min. Polic, nr 2437/pp. z 2. VIII. 1864, też zasadn.
165) AMV, Min. Polic, nr 24873/pp. z 3. IX. 1864, też zasadn.
10C) AMV, Min. Polic, nr 3958/pp. z 19. XII. 1864, też zasadn.
167) Artykuł ten nosi tytuł „Rocnice polskeho povstani“. Autora nie po

dano.



przede wszystkim uczynić zadość życzeniu cara Aleksandra II, aby 
Langiewicza nie zwalniać przed ostatecznym stłumieniem powstania 
w Królestwie. Mimo że rząd szwajcarski zobowiązał się, że nowy 
obywatel nie weźmie udziału w ruchach rewolucyjnych i że przed 
nastaniem spokoju w Polsce do niej nie wróci, starania jego o wy
danie Langiewicza spotykały się z niechęcią i ociąganiem. Sprawę 
załatwiono dopiero dzięki interwencji parlamentu austriackiego, do 
którego zwrócił się Langiewicz z petycją. Nastąpiło to jednak już 
w czasie, gdy powstanie polskie rzeczywiście dogasało. W rezulta
cie dopiero z początkiem marca 1865 został Langiewicz uwolniony 
ze swego internowania i odjechał natychmiast do Zurychu1(i8).

Drogi Pustowójtówny i M. Langiewicza rozeszły się rychło po
tem: Pustowójtówna wybrała się do Paryża, gdzie od rządu fran
cuskiego otrzymała małą rentę roczną. Podczas wojny prusko-fran- 
cuskiej została sanitariuszką i wykazała się wydatną działalnością 
podczas pruskiego oblężenia Paryża 169). Powstała Komuna Paryska, 
pierwszy rząd robotniczy w historii, ale nie znajdujemy tam nazwi
ska Pustowójtówny. Ten wielki etap historii znaczyły nazwiska in
nych kobiet polskich: Pauliny Mink i Ludmiły Kaweckiej. Pusto
wójtówna była bohaterką powstania „szlacheckiego" z r. 1863, które 
— zanim w Rosji i w większości krajów słowiańskich nie nastały 
masowe ruchy demokratyczne — miało — jak mówi Lenin — „gi
gantyczne, pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia demokracji 
nie tylko wszechrosyjskiej, nie tylko wszech słowiańskiej, ale 
i wszech europejskiej" * 16 17°).

Zmarła 2 maja 1881, zostawiwszy i u Czechów żywe pogłosy 
powstania, które Lenin cenił tak wysoko.

168) Akta odnośne w cyt. fasc. Ministerstwa Policji.
16°) R a w i t a - G a  w r o ń s k  i Fr., o. c. str. 37—38.
17°) L e n i n  W. I., Soczinienija, XX , 4 wyd. str. 403—404.
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