
ŚLĄSKI ZAPIS DLA SIENKIEWICZA 1
Na jesieni 1909 r. prasę polską obiegła niezwykła wiadomość. 

W okolicach Legnicy mieszkał bogaty ziemianin Alfred von Olszew
ski. Miał wspaniały zamek w Eidholz oraz majątki Koischkau i Neu- 
dorf (według ówczesnych nazw niemieckich). Olszewski pochodził 
niewątpliwie z polskiej, ale zupełnie zniemczonej rodziny. Był po
wszechnie uważany za Niemca, nawet z Polakami spod zaboru pru
skiego nie utrzymywał żadnych stosunków.

Często bywał w Genewie i tam zmarł w r. 1909 pozostawiwszy 
dziwny testament. Generalnym spadkobiercą mianował swego syna 
pod czterema warunkami: 1) o ile do trzydziestego roku życia złoży 
przed polskim profesorem egzamin z języka polskiego i historii Pol
ski; 2) o ile wychowany będzie tak, aby czcił narodowość polską, 
swoje nazwisko i pochodzenie polskie; 3) aby związek hakatystów 
uważał za swoich wrogów; 4) aby nigdy nie wstępował do służby 
państwowej pruskiej i nie poślubił osoby pochodzącej z pruskiej 
biurokracji. Gdyby tych warunków nie spełnił, otrzyma tylko część 
ustawową (minimum 60 000 marek), prawa zaś jego przechodzą pod 
tymi samymi warunkami na córkę Olszewskiego, Dragę. Gdyby zaś 
i ona nie zastosowała się do woli ojcowskiej lub oboje, brat i sio
stra, zmarli przed dojściem do trzydziestego roku życia, majątek 
obejmie żona Olszewskiego, Gabriela z baronów von Zedlitz-Neu- 
kirch, jednak tylko jako dożywotniczka, a po jej śmierci lub w razie 
powtórnego zamążpójścia... Henryk Sienkiewicz względnie jego 
prawni spadkobiercy.

Pod żadnym warunkiem w razie śmierci dzieci lub przeżycia ich 
przez żonę nie ma rząd pruski lub ktokolwiek z dalszej rodziny

1 W edług prasy ów czesnej i informacji córki pisarza, pani Jadwigi Korni- 
łowiczowej.



otrzymać choćby cząstki spuścizny. Wszyscy spadkobiercy, tj. żona 
i dzieci mają zaraz złożyć osobiście lub przez opiekunów wyraźną 
deklarację, czy gotowi są przyjąć spadek na tych warunkach. Gdy
by nie zgodzili się na warunki, otrzymują część ustawową, a Sien
kiewicz lub jego spadkobiercy wchodzą we wszystkie prawa przy
znane im testamentem.

Pomijając inne szczegóły i drobne legaty można jeszcze nadmie
nić, że Olszewski zarządził ponadto, aby nad grobem zaśpiewano mu 
Jeszcze Polska nie zginęła.

Testament był niespodzianką nie tylko dla rodziny, ale przede 
wszystkim dla samego Sienkiewicza, który Olszewskiego wcale nie 
znał. Jakże można wytłumaczyć tę zagadkę? Otóż według wyjaśnień 
rodziny przełom duchowy Olszewskiego i rozbudzenie się w nim 
uczuć polskich nastąpiły pod wpływem pism wielkiego pisarza, 
z którymi zapoznał się pono... w niemieckim przekładzie. (Należy 
zaznaczyć, że przekładów pism Sienkiewicza na język niemiecki by
ło bardzo dużo — do r. 1909 obejmują 113 pozycji.) Dlatego też sy
nowi dał polskie imiona Bolesław Bogdan i chciał mu zapewnić pol
skie wychowanie. Pisma nie podają, w jakim wieku był wówczas 
ten syn, ale należy przypuszczać, że był jeszcze nieletni.

Oczywiście po zapoznaniu się z tym osobliwym testamentem 
w rodzinie powstał niepokój. Niektóre pisma podają, że usiłowano 
go obalić, a kiedy to się nie dało zrobić, Gabriela Olszewska zwró
ciła się do adwokata Tadeusza Kraushara w Warszawie o przepro
wadzenie układów z Henrykiem Sienkiewiczem. Nie natrafiło to na 
żadne trudności, gdyż pisarz polski wykazał taką bezinteresowność, 
że może mogło to nawet zdziwić niemiecką baronównę. Ale nasu
wało się pytanie, czy wolno mu zwalniać dzieci Olszewskiego od 
warunków ojcowskich. Gabriela Olszewska oświadczyła podobno, 
że gotowa jest spełnić wolę męża i według możności wychować 
dzieci w miłości do Polski, ale nasuwały się wątpliwości, czy uda
łoby się z rozmaitych względów tak je wykształcić, żeby mogły 
ściśle spełnić warunki zapisu.

Dusza pisarza wzdrygała się przeciw wszelkiemu przymusowi 
w sprawach tak subtelnej natury jak wybór ojczyzny i narodowości. 
Stanowisko swoje określił w liście do adwokata Kraushara: ,,Do 
Polski i do polskiej idei nie ciągnie się nikogo groźbą wyzucia 
z ziemi... Byłby to sposób dobry dla rozmaitych Biilowów, ale nie
zgodny ani z moim osobistym charakterem, ani z polską kulturą 
w ogóle".



W myśl tej wielkodusznej zasady Sienkiewicz wraz z synem 
swoim Henrykiem Józefem i córką Jadwigą (późniejszą panią Kor- 
niłowieżową) zrzekli się aktem rejentalnym przed notariuszem 
Niemczewskim w Krakowie wszelkich praw do spadku po Alfredzie 
Olszewskim. Ażeby jednak utrwalić w dzieciach Olszewskiego 
wspomnienie woli ojcowskiej, adwokat Tadeusz Kraushar złożył 
w imieniu Gabrieli Olszewskiej, a w porozumieniu z upełnomocnio
nymi w tej sprawie przez Sienkiewicza mężami zaufania, profesora
mi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wróblewskim i Ulanowskim, 
30 000 marek jako depozyt w Banku Krajowym w Krakowie na wa
runkach: 1. a) że będzie wydany synowi Olszewskiego, jeżeli po 
ukończeniu trzydziestu lat życia wykaże, że nie pozostawał w pru
skiej służbie państwowej względnie nie poślubił osoby ze sfer pru
skiej biurokracji; b) że nie był wychowany w pruskiej szkole kade
tów; c) że posiada znajomość języka i historii polskiej w myśl ży
czeń testatora, 2. Gdyby Bolesław Bogdan Olszewski zmarł przed 
trzydziestym rokiem życia lub odpowiednich dowodów nie dostar
czył, depozyt będzie wydany do rąk jego siostry Dragi, o ile spełni 
warunki wyszczególnione w punkcie pierwszym.

Gdyby żadne z dzieci Olszewskiego nie spełniło warunków, depo
zyt po dwóch latach od terminu stanie się własnością jednej z pol
skich instytucji oświatowych lub naukowych.

Oczywiście suma depozytowa 30 000 marek była raczej symbo
liczna w stosunku do wielokrociowego spadku po Olszewskim, a na
wet procenty od niej pobierać miała przez cały czas Gabriela Ol
szewska. Całe to „zastrzeżenie" nie miało mieć charakteru przymusu 
moralnego, lecz tylko utrzymać w pamięci wdowy i dzieci, co zmar
ły mąż i ojciec jako swą ostatnią wolę testamentem im przekazał.

Nie udało mi się dotąd stwierdzić, czy i w jakim stopniu testa
ment Olszewskiego został wykonany. Należy jednak raczej przyjąć, 
że wypełniony nie był. Depozyt wskutek pierwszej wojny świato
wej uległ dewaluacji i zamienił się w kwotę niewielkiej wartości. 
Nikt z rodziny Olszewskiego nie upominał się o niego, wobec czego 
przeznaczony został na cele oświatowe Ziem Zachodnich.

W każdym razie testament Olszewskiego sporządzony w okre
sie największego srożenia się hakaty i największego ucisku 
polskości pod zaborem pruskim jest wspaniałym świadectwem po
tęgi talentu naszego pisarza, który w całkowicie zniemczonym czło
wieku potrafił rozbudzić dawno zamarłą polskość.


