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Lata szkolne, pierwsze utwory poetyckie, udzia³ w organizacjach
uczniowskich Gimnazjum Wo³yñskiego Karola Sienkiewicza
School years, first poems, and member share in pupils organizations in Gymnasia of Volyn
of Karol Sienkiewicz

Rok 1793 by³ dla Polski niepomylny. Drugi rozbiór stanowi³ wyrok na
szlacheck¹ Rzeczpospolit¹, przypieczêtowa³ losy kraju. Straty terytorialne by³y
powa¿ne, Rzeczpospolita pozbawiona zosta³a ponad po³owy okrojonego ju¿ wczeniej terytorium. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku wymazana z mapy Europy
pozosta³a ju¿ tylko w sercach i wiadomoci ludzi roztropnych, którzy wiedzieli,
jak daremne bêd¹ usi³owania, aby utracon¹ ojczyznê odzyskaæ. Przekazywana
jako zbiorowy obowi¹zek z pokolenia na pokolenie trwa³a w wiadomoci Polaków. Te tragiczne wydarzenia dzia³y siê przed narodzinami Karola Sienkiewicza
lub równolegle z nimi.
Kalinówka to niewielka wie w powiecie taraszczañskim oddalona o 10 wiorst
od ¯ywotowa i o 2 wiorsty od Osicznej, u zbiegu krzy¿uj¹cych siê dróg.1 Ta
wioseczka by³a maj¹tkiem nale¿¹cym do rodziny Sienkiewiczów, liczy³a nieco
ponad 500 hektarów i mniej ni¿ 200 poddanych (dusz). Roczne dochody wynosi³y 1500 srebrnych rubli.2 Wartoæ tego maj¹tku zosta³a pomniejszona po 1831 roku
1
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego, Warszawa 1882, t. 3, s. 682.
2
Biblioteka Polska w Pary¿u, rkps 531/XI/1.1, Histoire des Sienkiewicz du blason Sieniuta,
Elle avait un peu plus 500 hectares et moins de 200 serfs (ou âmes). Le revenue annuel selevait
à 1500 roubles argent, s. 7.
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przez konfiskatê o czêæ nale¿¹c¹ do Karola w liczbie 83 ch³opów, przynosz¹cych roczny dochód w wysokoci 519 rubli srebrnych.3 Ta zubo¿a³a szlachecka
rodzina, borykaj¹ca siê z k³opotami finansowymi4, pieczêtowa³a siê herbem Sieniuta5 (zarówno nazwisko, jak i herb pochodz¹ od imienia Siemko/Sienko, czyli
Szymon).
Ojciec Karola  Antoni, odziedziczy³ Kalinówkê po swoim ojcu Grzegorzu.6 Antoni Sienkiewicz piastowa³ urz¹d komornika taraszczañskiego, czyli
geometry, przy s¹dach granicznych, nastêpnie od roku 1821 by³ sêdzi¹ taraszczañskim. Przypuszczalnie z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych polubi³ Józefê z Taniszewskich.7 Na temat ¿ony, Józefy Sienkiewiczowej, nie posiadamy
¿adnych wiadomoci. W 1793 roku, 20 stycznia, na dalekiej prowincji ukraiñskiej w Kalinówce przyszed³ na wiat ich pierworodny syn Karol, w trzy lata
póniej syn Jan Leon, a po nich jeszcze dwie córki: Marcelina8 i Dora9  nazywana Minodor¹.10
D. B e a u v o i s, Trójk¹t ukraiñski. Szlachta, carat i lud na Wo³yniu, Podolu i Kijowszczynie 17931914, z jêzyka francuskiego t³umaczy³ K. Rutkowski, Lublin 2005, s. 434. Zob. te¿
J. I w a s z k i e w i c z, Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rz¹dy zaborcze w latach 1773
1867, Warszawa 1929, s. 41, gdzie: Kalinówka  Sienkiewicza Karola pow. Taraszczañski,
dzies[iêciu] 362, dusz 83.
14
W licie do domu Sienkiewicz pisze: [ ] nie wiem, komu tato winien [ ] inne okolicznoci,
które zmuszaj¹ do sprzedania Kalinówki, s¹ mi nie wiadome . A. R o l l e, Z teki autografów.
Listy Karola Sienkiewicza z podró¿y po Europie 18171821, Kronika Rodzinna 1889, list z Genewy 22 sierpnia 1817 r., s. 43.
15
K. Niesiecki tak opisuje herb Sieniuta: Chor¹giew kocielna byæ powinna, ale niezupe³na,
bo jednej po³y od lewego boku tarczy niedostaje, krzy¿ miasto redniej po³y jakby wisz¹cy, zgo³a
herb ten jak u Siemionowiczów, tylko ¿e bez krzy¿a i po³y jednej, krzy¿ powinien byæ niebieski,
chor¹giew bia³a, pole tarczy czerwone. K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841,
s. 361.
16
Biblioteka Polska w Pary¿u, rkps 531/XI/1.5, S. K o n a r s k i, Sienkiewiczowie herbu Sieniuta, s. 1, k. 76. Ten¿e pisze: ¯yj¹cy w drugiej po³owie XVII wieku Tomasz Sienkiewicz herbu
Sieniuta pozostawi³ syna o imieniu  Jan, po którym znowu syn  Grzegorz pozostawi³ syna o imieniu Antoni.
17
Ibidem, Antoni Sienkiewicz urodzony oko³o 1764 r. zmar³ego w Kalinówce dnia 19 XI/
1 XII 1827 r. Józefa z Taniszewskich Sienkiewiczowa urodzona oko³o 1777 r. zmar³a w Kalinówce dnia 19/31 XII 1841 r., s. 3, k. 78.
18
Ibidem, S. Konarski tak pisze o Marcelinie: Marcelina jest w 1837 r. od kilku lat zamê¿na
za Adolfem Dobrowolskim, s. 3, k. 78.
19
Ibidem, S. Konarski pisze: Dorota, niezamê¿na, nazywana w rodzinie Dor¹ i Minodor¹,
w 1837 roku zamieszkuje razem z matk¹ i bratem Janem Leonem w Kalinówce, s. 3, k. 78.
10
W roku 1842 do Kalinówki zawita³a pani Boles³awa Smolska, która na ³amach Dziennika
Mód Paryskich w swoim artykule Kilka rysów z podró¿y po Ukrainie tak opisa³a swój pobyt
w rodzinnym domu Sienkiewiczów: w tej okolicznoci, któr¹ szczêliw¹ nazwaæ muszê, gdy¿ we
dworze o gocinnoæ prosiæ znaglona by³am winnam zapoznanie siê z w³acicielk¹ tej wsi i s³odkie
wspomnienia jakie st¹d wynios³am. Kalinówka nale¿y do Pañstwa Sienkiewiczów. Osiemdziesiê13
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Dzieciñstwo Karola up³ywa³o w rodzinnym maj¹tku, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo. Zwi¹zany uczuciowo z Kalinówk¹, w listach do rodziców
odmalowa³ plastyczny obraz swojego rodzinnego domu. Jak pisa³, dom komornika taraszczañskiego musia³ byæ niezbyt obszerny i ma³o funkcjonalny, gdy¿ pierwszy pokój jest sypialni¹ dziewcz¹t, przedpokojem, kiedy przyjad¹ gocie, wiêc
kanapy i stó³ pe³ne czapek, p³aszczów, salop , sal¹ audiencjonaln¹, gdzie
tatko jak baron XIV wieku daje audiencjê swoim lennikom.11 Ten rodzinny
dom, w którym: piece swêdz¹, posadzki, których kawa³ za ka¿dym zamiataniem po³ykaæ przychodzi12, wspomina³ zawsze z czu³oci¹ i pisa³ o nim: wokó³
przydomowy ogródek, w nim leguminy, kwiaty i murawa [ ]13, rz¹d wierzb
za bram¹, któremy obsadzali14, w g³êbi nasz staw piêkny i czysty.15
Trudne po³o¿enie finansowe sprawi³o, i¿ mylano nawet o sprzeda¿y maj¹tku. Wiadomoæ ta bardzo poruszy³a Karola: Je¿eli siê to ju¿ nie odmieni, ¿al mi
bêdzie Kalinówki  pisa³ w licie z Genewy  a miejsce gdzie ¿yæ bêdziecie,
bêdzie moim wiatem.16
Ostatecznie Kalinówka pozosta³a w rêkach Sienkiewiczów. Za rad¹ syna
Antoni Sienkiewicz zaczyna nawet myleæ o budowie nowego domu i, jak Karol
pisa³ do rodziców: niech¿e ju¿ bêdzie wygodny, bo dobre mieszkanie tak wiele
zdrowiu pomaga.17
Antoni Sienkiewicz, z braku wielkiej fortuny, musia³ zapewniæ synom wietne wykszta³cenie18, przypuszczalnie z tego samego powodu nie pobierali oni
edukacji domowej. Edukacja by³a zarówno dla Antoniego Sienkiewicza, jak
i dla jego synów jedyn¹ drog¹ awansu spo³ecznego. Zdecydowa³ wiêc o wys³a-

cioletnia staruszka, matka znanego poety Karola [ ] przyjê³a nas ze staropolsk¹ uprzejmoci¹.
Córka jej Ró¿a, osoba nader mi³a przyjmowa³a goci w domu, a syn Leon [brat Karola], znany ze
swoich piêknych przek³adów dzie³ historycznych, mê¿czyzna oko³o 40 lat maj¹cy, blady, zimny,
ale bardzo zajmuj¹cy w rozmowie, przyczyni³ siê niema³o do uprzyjemnienia naszego pobytu.
B. S m o l s k a, Kilka rysów z podró¿y po Ukrainie, Dziennik Mód Paryskich, nr VI, Lwów, 16
marca 1842.
11
K. S i e n k i e w i c z, Dziennik podró¿y po Anglii 18201821, Wroc³aw 1953, s. 177.
12
A. R o l l e, Z teki autografów dra Antoniego J. Listy Karola Sienkiewicza z podró¿y po
Europie, Kronika Rodzinna 1889, list z Genewy, 4 sierpnia 1818 r., s. 7273.
13
Ibidem, list z Londynu, 7 lipca 1820 r., s. 13.
14
Ibidem, list z Genewy, 23 lutego 1817 r., s. 1617.
15
Ibidem, list z Londynu, 13 lipca 1820 r., s. 24.
16
Ibidem, list z Genewy, 23 lutego 1817 r., s. 16.
17
K. S i e n k i e w i c z, Dziennik podró¿y , s. 138.
18
Biblioteka Polska w Pary¿u rkps 531/XI/1.1, Histoires des Sienkiewicz du blason Sieniuta:
Antoni Sienkiewicz avait tenu â dinner â ses fils, â défaut dune grande fortune, une très bonne
éducation, s. 8.
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niu ich do szko³y bazylianów w odleg³ym Humaniu. W guberni kijowskiej by³y
bowiem tylko dwie polskie szko³y  w Humaniu i Kaniowie.19
Obaj m³odzi Sienkiewiczowie przybyli do szko³y prawdopodobnie w 1803
lub 1804 roku.20 By³ to czas, w którym ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski21 obj¹³
stanowisko kuratora wileñskiego okrêgu naukowego (luty 1803 roku), wizytatorem za szkó³ guberni wo³yñskiej, podolskiej i kijowskiej zosta³ mianowany Tadeusz Czacki.22 Obj¹wszy swoje stanowisko w 1803 roku, Czacki uwa¿a³, ¿e jest
to rok wielkich przemian w ca³ym Cesarstwie Rosyjskim. Szko³a bazyliañska23
zapewnia³a wysoki poziom nauczania i dobre wykszta³cenie, wspomina o tym
Karol Sienkiewicz w licieraporcie do ks. Adama Jerzego Czartoryskiego,
uczêszczaj¹c na wyk³ady astronomii w Akademii Genewskiej.24 O dobrej kondycji szko³y mo¿e wiadczyæ tak¿e raport Tadeusza Czackiego sporz¹dzony po
pierwszej wizytacji w 1804 roku: postêpowanie z uczniami ze strony zarz¹du
szkolnego nie znalaz³o nagany. Budowa szkó³ bardzo porz¹dna. Skargi nie by³o
wpisanej ¿adnej25; pochlebny s¹d wyda³ tak¿e o personelu nauczycielskim.
D. B e a u v o i s, Trójk¹t ukraiñski , s. 220.
W 1803 roku Karol mial 10 lat, jego brat Jan lat 7  do szko³y w Humaniu przyjmowane
by³y dzieci [ ] w klasie I poczynaj¹cej, wiek [uczniów] ich od 6 do 19 lat; [ ] w I klasie
postêpuj¹cej wiek od 819 lat [ ]; w II klasie od 10 do 19 lat; [ ] w III klasie od 10 do 22; [ ]
w IV klasie od 14 do 22 lat; w V klasie od 17 do 25 lat. W o ³ y n i a k, O Bazylianach w Humaniu,
Przewodnik Naukowy i Literacki 1899, R. 17, s. 912913.
21
J. S k o w r o n e k, Adam Jerzy Czartoryski 17701861, Warszawa 1994, s. 101: [ ]
stanowisko szefa owiaty, nauki, a po czêci i pañstwowego mecenatu kultury na obszarze prawie
ca³ego zaboru rosyjskiego. Przywrócono zasady Komisji Edukacji Narodowej, a dziêki ksiêciu
Adamowi Uniwersytet Wileñski zosta³ uznany za wzorzec dla podobnych uczelni w innych okrêgach, s. 102.
22
Wizytatorem szkó³ wszelkich na Wo³yniu, Podolu i Ukrainie mianowany zosta³ w 1803
roku Tadeusz Czacki, znaj¹cy dobrze system wychowania i nauczania z czasów Komisji Edukacyjnej; przyczyni³ siê wiêc on znacznie do zwrotu ku temu systemowi. W o ³ y n i a k, op. cit., s.1032;
ibidem: Czacki zjecha³ pierwszy raz do Humania na wizytacjê d. 25 lutego 1804 roku (w innym
wariancie 23 lutego). By³o to za rektorstwa O. Justyna Karczykowskiego, s. 1033.
23
Fundacja klasztoru bazylianów mia³a miejsce w latach 17641766. Celem placówki mia³o
byæ utrzymywanie szko³y od infimy do teologii moralnej. W nowo uruchomionej szkole by³o 150
uczniów. W roku 1774 zapisano informacjê, ¿e to jedyna szko³a w województwie brac³awskim, co
nale¿y zapewne rozumieæ, ¿e by³a to jedyna szko³a funkcjonuj¹ca w roku szkolnym. Po upadku
szkó³ jezuickich (17731774), a przed ponownym uruchomieniem w ich miejscach szkó³ KEN,
bazylianie wybrali przepisy dla szkó³ wojewódzkich, poniewa¿ mieli 4 klasy filozofii, w szkole
4 profesorów i 243 studentów. J. C h a c h a j, £aciñskie szkolnictwo parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowo¿ytnej, Lublin 2005, s. 131132.
24
[ ] [U]czy³em siê dzie³a niadeckiego i nic mi tu prawie nowego nie by³o. Niedawno
zaczêlimy czêæ o ogólnych cia³ w³aciwociach, czêæ tej pocz¹wszy od Humania ju¿ pi¹ty raz
w ¿yciu siê moim uczê. Biblioteka Czartoryskich, rkps 6923 IV, list Karola Sienkiewicza do
Adama Czartoryskiego, Genewa, 28 marca 1817 r., k. 3.
25
[ ] [U]czono pod³ug planu Komisji Edukacyjnej, do nauki chrzecijañskiej dodaj¹ kate19
20
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Program nauczania opiera³ siê na zasadach ustanowionych przez Komisjê
Edukacji Narodowej. Szko³y rozpoczyna³y siê 1 wrzenia, a koñczy³y ostatniego czerwca; lipiec i sierpieñ na wakacyjne przeznaczone.26
Nie wiemy, ile lat przebywa³ Karol Sienkiewicz na naukach w Humaniu,
przyby³ tam ponownie zapewne 1816 roku wraz z Filipem Platerem, ówczesnym
wizytatorem szkó³ guberni wo³yñskiej, podolskiej i kijowskiej, jako jego osobisty sekretarz, b¹d sam by³ oddelegowany jako jego zastêpca.27
Na uzupe³nienie nauki rodzice Karola wybrali bli¿ej po³o¿on¹ Winnicê. Podobnie jak w Humaniu, tak i w Winnicy po skasowaniu jezuitów i zamkniêciu
ich kolegium, komisja edukacyjna ustanowi³a szko³y podwydzia³owe stanu akademickiego, umieciwszy je w gmachach pojezuickich.28 Tu te¿ ukoñczy³ szko³ê
redni¹, aby w roku 1810 kontynuowaæ naukê w Krzemieñcu.
O trzy mile od Beresteczka, zbli¿aj¹c siê do Krzemieñca, wje¿d¿a siê w g³êboki parów. Po
obu bokach stercz¹ce ska³y i wysokie góry. [ ] Gimnazjum z kocio³em, ogrodami i gmachami
swoimi zdaje siê miasto dzieliæ na dwoje. Wznosz¹ce siê nad niemi dwa ogromnych gór wierzcho³ki (jak niegdy w Delfach dwa szczyty Parnasu) uwieñczaj¹ spokojne nauk siedlisko.29

 taki Krzemieniec ujrza³ Julian Ursyn Niemcewicz w 1816 roku.
chizm Fleuryego; prawo przechodz¹ wed³ug podrêcznika ksiêdza Stroynowskiego; [ ] do wstêpu
fizyki dodano fizykê ks. Osiñskiego i przek³ad Brissona; logiki u¿ywali w przek³adzie Znoski,
W o ³ y n i a k, op. cit., s. 1034.
26
Ibidem, Ile za czasu ³o¿yæ potrzeba na ukoñczenie wszystkich szkolnych obiektów, to od
zdolnoci osoby zale¿y; m³odzieniec jednak zdatny w siedmiu leciach wszystkie te nauki ukoñczyæ
powinien, s. 913. Ibidem, Lekcje trwa³y od godziny 8 z rana do 10, od 2 do 4 po po³udniu; we
wtorek jednak¿e i we czwartek bywa³y lekcje publiczne tylko z rana, po po³udniu za prócz czasu,
który siê rozrywce m³odzie¿y pozwala, resztê ³o¿y siê na rysunki, na zabawy zaszklone, jako to na
formowaniu charakteru, na przek³adanie polszczyzny na ³acinê, to¿ ³aciny na polszczyznê w ni¿szych klasach, a za w wy¿szych m³odzie¿ wprawia³a siê w g³adkie listów pisanie, mów w ró¿nych
materiach i dysertacji, to¿ w pisanie wierszów, s. 912.
27
W swoim czasie z pomocy zastêpców korzysta³ Czacki, gdy ¿¹da³ raportów, nie odwiedzaj¹c szkó³, oraz F. Plater, kiedy delegowa³ Feliksa Czackiego (bratanka Tadeusza) na inspekcjê do
Baru czy W³odzimierza. D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803
1832, Lublin 1991, t. 2, s. 81. W tym czasie Karol Sienkiewicz napisa³ wiersz W Humaniu.
W. B u d z y ñ s k i, Pisma Karola Sienkiewicza. Prace literackie, Pary¿ 1864, s. 299.
28
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, pod red. B. Chlebowskiego wg Filipa Sulikowskiego, Warszawa 1892, t. 13, s. 557. Gimnazjum i szko³y  pisze Aleksander Je³owicki w 1811 r.
 by³y umieszczone w dawnych gmachach pojezuickich, nauczyciele mieszkali bardzo wygodnie
w dawnym ogromnym klasztorze, a konie ich sta³y w spustoszonym ogromnym kociele. By³o
kilka wielkich dziedziñców dla zabawy uczniów, na jednym z tych dziedziñców sta³y osobno dwa
gmachy, z których w pierwszym mieci³y siê klasy ni¿sze, w drugim klasy gimnazjalne. A. J e ³ o w i c k i, Moje wspomnienia, Warszawa 1970, s. 1617.
29
J. U. N i e m c e w i c z, Podró¿e historyczne po ziemiach Polskich, Pary¿ 1858, s. 191.
Podró¿ tê odbywa³ Niemcewicz w latach 18111828. Jak pisa³ Jan Stanislaw Bystroñ: Polskê
[Niemcewicz] pojmowa³ jako ca³oæ, w granicach przedrozbiorowych, nawi¹zywa³ teraniejszoæ
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Do krzemienieckiego Gimnazjum30 Karol Sienkiewicz przyby³ wraz z m³odszym bratem Janem Leonem31 w 1810 roku i wnosiæ siê godzi, ¿e w tych ma³o
znacz¹cych szkó³kach [w Humaniu i Winnicy] czasu na pró¿no nie traci³32; obaj
bracia  po zdaniu egzaminów wstêpnych  rozpoczêli naukê na trzech dwuletnich kursach.33
do historycznych tradycji, z niczego nie rezygnowa³, jedzi³ na Ukrainê, na Pomorze, na Ru
Czerwon¹ jako na ziemie polskie i budzi³ w szerokich sferach czytelników przekonanie, ¿e granice
Królestwa Kongresowego nie s¹ granicami Polski. Nieznony staruszek [ ] ca³e ¿ycie pozostawa³
obywatelem ca³ej, niepodzielnej i niepodleg³ej Polski. J. K o l b u s z o w s k i, Kresy, Wroc³aw
1995, s. 63.
30
Dnia 1 padziernika (1805 r.) wobec wielkiego zjazdu obywateli pod przewodnictwem
marsza³ków, oraz osób urzêdowych, na czele których by³ gubernator ksi¹¿ê Wo³kowski, wobec
biskupa ³uckiego Cieciszowskiego, wobec delegatów od uniwersytetu [ ] przy huku stu dzia³
i dzwonieniu we wszystkie dzwony, rozpoczê³a siê uroczystoæ okazale urz¹dzonym nabo¿eñstwem
[ ] Czacki jako twórca zak³adu powita³ radonie dostojne grono [ ]. P. C h m i e l o w s k i,
Tadeusz Czacki, ¯ywoty S³awnych Polaków, nr 10, Petersburg 1898, s. 49. Gimnazjum wo³yñskie w Krzemieñcu zosta³o uruchomione na podstawie programu wychowawczego Komisji Edukacji Narodowej oraz planów i programów opracowanych przez Uniwersytet Wileñski dla szkó³
rednich. A. K a m i ñ s k i, Polskie zwi¹zki m³odzie¿y (18041831), Warszawa 1963, s. 43.
31
Jan Leon Sienkiewicz urodzi³ siê 27 stycznia 1796 roku; oddany do szko³y ze starszym
bratem by³ z nim w Humaniu u XX Bazylianów, potem w Winnicy i w Krzemieñcu, gdzie nauki
ukoñczy³, otrzymawszy z³oty medal. W 18171823 by³ sekretarzem H. Lubomirskiego. Przez parê
lat pracowa³ nad bibliografi¹ w bibliotece Ossoliñskich, notaty za które zebra³ zbogaci³y póniej
obraz historyczno-bibliograficzny literatury polskiej Jochera. Lata 18241829 powiêci³ na uporz¹dkowanie Archiwum Sapie¿yñskiego w Teofilpolu. Powstanie listopadowe zasta³o go w Pu³awach, gdzie w latach 18291830 pracowa³ w Drukarni Bibliotecznej, po jego upadku przeniós³ siê
na krótko do Galicji. Nastêpnie uda³ siê do Kalinówki. W 1834 roku kilka miesiêcy spêdzi³ w wiêzieniu w Kijowie. Po zwolnieniu zamieszka³ wraz z matk¹ i siostr¹ w Kalinówce. Umar³ 6 wrzenia 1857 roku. Dzie³a og³oszone drukiem: Czuwanie Tassa  t³umaczenie z 1817 roku, Dzieje
rednich wieków  t³umaczenie z Heerena, 2 t., w 1825 roku, O gospodarstwie i administracji 
t³umaczenie z Nicolai, Dzieje rednich wieków  dalszy ci¹g t³umaczenia Heerena, 2 t., t³umaczenie z Ruhsa w 1837 roku. W. B u d z y ñ s k i, Pisma Karola Sienkiewicza..., ze wstêpu s. XXXVIII
XXXIX. Zbys³aw Arct o Janie Sienkiewiczu pisze: nie by³ oficjalnie bibliotekarzem, ale z bibliotekami zwi¹za³a go pasja szperacka oraz dorywcze prace [ ]. Z prac bibliograficznych na uwagê
zas³uguje przede wszystkim niewydany drukiem, ale bardzo wa¿ny przyczynek do bibliografii:
Dzie³a polskich pisarzy i o Polsce, nie znajduj¹ce siê w Bentkowski, ani Bibliotece Pu³awskiej.
Z katalogów biblioteki Ossoliñskiej w Wiedniu wypisane w r. 1821. Materia³y te wykorzysta³ póniej Adam Benedykt Jocher w wydanym w po³owie XIX wieku Obrazie bibliograficzno-historycznym literatury i nauk w Polsce; Z. A r c t, Wybitni Polacy w s³u¿bie ksi¹¿ki, Warszawa 1983, s.88.
Zob. te¿: S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej, Warszawa 1972, s. 815.
32
K. G o d e b s k i, Karol Sienkiewicz, Biblioteka Ossoliñskich, Poczet Nowy, Lwów 1869,
t.12, s. 60.
33
W roku szkolnym 1811/1812 w kursie pierwszym wyk³adowcami byli: Wojciech Jarkowski, który wyk³ada³ geometriê Euklidesa, twierdzenia wybrane z Archimedesa o wymiarze figur
i trygonometriê p³ask¹ z zastosowaniem do dzia³añ na gruncie; Miko³aj Czarnocki  algebrê,
w³asnoci funkcji przestêpnych i logikê; Jêdrzej Szemega  zajêcia z rysunku topograficznego
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Zamieszkali, jak pozostali uczniowie gimnazjum, w konwikcie  Czacki
bowiem by³ zdeklarowanym przeciwnikiem burs. Uwa¿a³, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem jest zamieszkiwanie uczniów w prywatnych domach, gdzie lepiej
jest m³odemu cz³owiekowi zapatrywaæ siê od wczesnej m³odoci na przyk³adne
ma³¿eñskie ¿ycie, ni¿ byæ zamkniêtym z inn¹ m³odzie¿¹.34
Zarówno Tadeusz Czacki, jak i dyrektor Józef Czech, dbali o to, aby nie
czyniono ró¿nicy w traktowaniu uczniów biednych i bogatych. Wszystkich bez
wyj¹tków uczniów obowi¹zywa³y mundury:
Mundur gimnazjalny  g³osi³ regulamin  z sukna krajowego w cenie redniej jest zaszczytem; wolnoæ noszenia onego jest chwa³¹. Mundur koniecznie na wszystkich uroczystociach powinien byæ noszony od tych, co go mieæ mog¹. Ubo¿si niech siê staraj¹ o surduty
mundurowe. [ ] Czapki haftowane itp. oznaki zbytku s¹ miesznoci¹.35

Rok szkolny 1810/1811 rozpocz¹³ siê jak zawsze uroczycie 1 padziernika
i jak zwykle nie brakowa³o prelekcji wybitniejszych profesorów krzemienieckich. Z pocz¹tkiem tego roku na Krzemieniec spad³o [ ] nieszczêcie. 24 listopada 1810 r. umar³ pierwszy dyrektor Gimnazjum Wo³yñskiego Józef Czech,
og³oszono szeciotygodniow¹ ¿a³obê z mnóstwem nabo¿eñstw i oracji.36 Pogrzeb dyrektora by³ niezwykle uroczysty, zacni obywatele Wo³ynia zjechali siê
t³umnie.
Ks. Osiñski wymow¹ Skargi odda³ ho³d winny cnotom i nauce Czecha, a opisaniem
cierpieñ i zgonu jego ³zy synowskiego ¿alu 800 osieroconym uczniom wycisn¹³ i licznie
zgromadzonych na ten smutny obchód obywateli rozrzewni³.37

i sposobu krelenia map geograficznych, ekonomicznych i sytuacyjnych; Karol Mirowski  geografiê i historiê, ks. Alojzy Osiñski (prof. literatury i zastêpca profesora wymowy po Eugeniuszu
S³owackim, który uczy³ wymowy do koñca 1810 roku)  prawid³a rozmaitych rodzajów poezji
i t³ómaczy³ [!] wzorowych poetów. Jan Aleksandrowski uczy³ jêzyka rosyjskiego, tak¿e w zakresie t³umaczenia tekstów, historii Rosji, odczytywania rosyjskich rêkopisów. Jan £uczyñski wyk³ada³ fizykê i geografiê fizyczn¹ z dzie³a Jana niadeckiego. Micha³ ciborski (dyrektor) rozwija³
rachunek ró¿niczkowy; Micha³ Choñski objania³ prawo naturalne, polityczne i historiê powszechn¹; Hipolit Gerlache wyk³ada³ jêzyk francuski, historiê literatury francuskiej i istotniejsze
prawid³a wymowy francuskiej. W kursie III Tadeusz Szostakowski  chemiê wed³ug dzie³a
Jêdrzeja niadeckiego, Wilibald Besler  zoologiê i botanikê, Ignacy O³dakowski  prawo rzymskie, Micha³ Jurkowski  historiê literatury greckiej w jêzyku ³aciñskim wed³ug dzie³a Grodka.
P. C h m i e l o w s k i, Tadeusz Czacki, jego ¿ycie i dzia³alnoæ wychowawcza, Petersburg 1898,
s. 9394.
34
A. O s i ñ s k i, O ¿yciu i pismach Tadeusza Czackiego, Kraków 1851, s. 163.
35
P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 60.
36
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie , t. 2, s. 288.
37
A. A n d r z e j e w s k i, Ramoty starego detiuka o Wo³yniu, t. 1, Wilno 1921, s. 71.
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Pod wp³ywem tego wydarzenia w 1811 roku Sienkiewicz pisze w Krzemieñcu swój pierwszy utwór poetycki: mieræ. Wiersz pami¹tce Józefa Czecha dyrektora gimnazjum krzemienieckiego powiêcony.38
O wiele bardziej uroczyste ni¿ inauguracja roku szkolnego by³y obchody
z okazji jego zakoñczenia. Mia³y wówczas miejsce tzw. popisy, czyli publiczne
egzaminy, na które zje¿d¿ali rodzice uczniów, jak i okoliczne ziemiañstwo. Najlepsi uczniowie nagrody odbierali nastêpuj¹ce: w trzech pierwszych klasach
listy pochwalne z podpisem wizytatora; w czwartej i na kursach, oprócz listów,
medal srebrny i akcessita do nich; na trzecim kursie by³ jeden medal z³oty.39
Oddzia³ywanie Gimnazjum wykracza³o poza obszar Wo³ynia, Podola i Ukrainy, szko³a rozwija³a siê dynamicznie i zyskiwa³a coraz wiêkszy rozg³os. W listopadzie 1811 roku zosta³a uporz¹dkowana biblioteka:
Delegaci wileñscy widzieli ju¿ jedn¹ salê zupe³nie i przyzwoicie urz¹dzon¹; druga sala
nie by³a jeszcze ukoñczona, st¹d znaczna iloæ ksi¹g znajdowa³a siê w pakach; katalog wszak¿e u³o¿ony porz¹dnie ju¿ istnia³.40

Tadeusz Czacki naby³ dla tej szko³y ksiêgozbiór, po mierci Króla Stanis³awa Augusta, za 7500 czerwonych z³otych. Sk³ada³ siê on z 15 680 ksi¹¿ek.41
Zosta³ uporz¹dkowany i skatalogowany przez Albertrandiego.42 Wszystkie dary
dla biblioteki, m.in. darowiznê 2246 tomów pochodz¹cych od ksiê¿nej Teofili
Sapie¿yny, pochodz¹c¹ z biblioteki jej ojca, wojewody nowogrodzkiego Jab³onowskiego43, notowa³ Czacki z wielk¹ skrupulatnoci¹, wzbogaca³y one ksiêgozbiór i powiêksza³y ich liczebnoæ. Nad ca³¹ kolekcj¹ czuwa³ Pawe³ Jarkowski.
Gimnazjum by³o równie¿ szko³¹ otrzymuj¹c¹ najwiêcej czasopism  nie licz¹c
W. B u d z y ñ s k i, Pisma Karola Sienkiewicza..., s. 223.
G. O l i z a r, Pamiêtnik 17981865, Lwów 1892, s. 33; D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie , t. 2, s. 288.
40
P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 90. Biblioteka gimnazjalna otwarta by³a cztery razy w tygodniu. Od 18 lipca 1809 roku oficjalnym kierownikiem biblioteki by³ Pawe³ Jarkowski. Gdy
rozpocz¹³ pracê w Bibliotece Gimnazjum Wo³yñskiego, natychmiast zaj¹³ siê uporz¹dkowaniem
królewskiego ksiêgozbioru. M. K r z e m i ñ s k a, Pawe³ Jarkowski  bibliotekarz krzemieniecki,
[w:] Krzemieniec  Ateny Juliusza S³owackiego, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 2004, s. 171.
41
A. O s i ñ s k i, op. cit., s. 107. Czacki zakupi³ te zbiory w maju 1805 roku od ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, jako g³ównego sukcesora zmar³ego króla [ ], katalog Albertrandyego, szafy
biblioteczne oraz resztê zbioru mineralogicznego, numizmatycznego i obserwatorium astronomicznego. M. D a n i e l e w i c z o w a, ¯ycie naukowe dawnego liceum krzemienieckiego, [w:] Krzemieniec  Ateny..., s. 43.
42
Ju¿ w roku 1810 Czacki przydziela dwie du¿e sale, gdzie umieszcza ksi¹¿ki wraz z piêknymi szafami pokrólewskimi. D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 316.
43
M. D a n i e l e w i c z o w a, op. cit., s. 43.
38
39
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tytu³ów polskich i rosyjskich, otrzymywa³o dziewiêæ periodyków francuskich,
piêæ niemieckich, jeden angielski.44
Karol korzysta³ z otwartego w tym samym roku kasyna, gdzie m³odzie¿
pod okiem w³adzy szkolnej, nauczycielów, rodziców i obywatelstwa, bawi¹c siê,
przywyk³a do wiêcej wiatowego znajdowania siê w towarzystwie.45 Zapraszane by³y panienki z pensji oraz córki obywatelskich rodzin.46 Jego organizatorami byli Tadeusz Czacki, Micha³ Sobañski, Wac³aw Borejko i inni cz³onkowie
komisji s¹dowo-edukacyjnej.47
Ponadto ju¿ od chwili otwarcia szko³y Czacki myla³ o za³o¿eniu gimnazjalnej drukarni, bo  jak pisa³ Rolle: poczajowska bowiem bardzo niedbale og³asza powierzone jej rêkopisy.48 Tote¿ 31 marca 1811 roku drukarnia zostaje
powo³ana do ¿ycia.49 Pocz¹tkowo mieci³a siê w domu O¿arowskich, nastêpnie
zosta³a przeniesiona do by³ego bazyliañskiego klasztoru50, by w koñcu ku pomno¿eniu dobra gimnazjum wo³yñskiego otrzymaæ w³asny budynek dziêki hojnej dotacji hr. Filipa Platera. Czacki wyda³ rozporz¹dzenie o za³o¿eniu drukarni
i wi¹za³ z jej dzia³alnoci¹ szerokie mo¿liwoci wydawania róde³ do dziejów
Polski. Jak pisze Maria Danielewiczowa:

D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 317. W krzemienieckiej bibliotece wcale
nie by³o rêkopisów. Pamiêtnik o ¿yciu £ukasza Go³êbiowskiego wydany przez jego syna [Seweryna
Go³êbiowskiego], Warszawa 1852, s. 37.
45
Mia³y to byæ zebrania publiczne, powsta³y one prawdopodobnie pod wp³ywem rodziców, którzy licznie zje¿d¿ali podczas zimy do Krzemieñca, a¿eby nadzorowaæ edukacjê dzieci,
a zarazem zabawiæ siê. P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 90.
46
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 289.
47
Ibid., s. 90. Powstanie i dzia³alnoæ komisji s¹dowo-edukacyjnej opisuje Daniel Beauvois:
w grudniu 1807 r. powo³ano dwie komisje s¹dowo-edukacyjne. W Wilnie dla czêci pó³nocnej
okrêgu, w Krzemieñcu  dla czêci po³udniowej. Tadeusz Czacki wp³yn¹³ na sk³ad komisji, »by nie
zasiada³ w ich gremium ¿aden reprezentant Uniwersytetu [ ] cz³onkami komisji zostali wybrani
jedynie przedstawiciele majêtnej szlachty: tacy, których maj¹tek, wedle ówczesnych pojêæ, stanowi³ rêkojmiê ich niezale¿noci i cnoty«. Takimi obywatelami okazali siê: T. Czacki, F. Olszar,
W. Borecko, M. Sobañski, A. Chodkiewicz. D. B e a u v o i s, Inteligencja bez wyjcia: wiedza
a przywileje spo³eczne w Wileñskim Okrêgu Szkolnym 18031832, [w:] Inteligencja polska pod
zaborami, pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978, s. 33; i d e m, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 103.
48
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie: szkic do dziejów owiaty w Polsce, Lwów 1898, s. 182.
49
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 1, s. 171.
50
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s.182; ibid., s. 183: nowo ustanowionej drukarni na
kierownika powo³uje syna Natana Glucksberga, Leona. Ponadto drukowa³a prace Uldyñskiego,
Geografiê staro¿ytn¹ Micha³a Jurkowskiego: S³ownik, Materie z nauk, mowy przygodne i drobniejsze rozprawki innych profesorów gimnazjalnych.
44
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[ju¿] 7 wrzenia 1810 roku zapowiada³ ksiêciu Adamowi K. Czartoryskiemu, gen.
Ziem podolskich, opublikowanie kopii rêkopisu Marcina Galla z wariantami wed³ug
rêkopisu Biblioteki Poryckiej oraz wyci¹gu do historii polskiej z orygina³ów i godnych
wiary kopii.51

Fundatorem drukarni by³ przede wszystkim hr. Filip Plater, który
[...] wystawi³ dom obszerny, obowi¹za³ siê wszelkie naznaczone od Czackiego pod³ug
wzorów charaktery (czcionki) sprowadziæ, narzêdzia potrzebne kupiæ [ ].52

Przez pewien czas pozostawa³a ona pod dozorem ksiêdza Osiñskiego, drukowa³a te¿ jego prace, tam te¿ wydrukowany zosta³ s³ownik polsko-grecki Micha³a
Jurkowskiego. W zwi¹zku ze skandalem wywo³anym przez Jana Potockiego,
który nie uzyskawszy pozwolenia cenzury wileñskiej na wydanie s³ynnego Rêkopisu znalezionego w Saragossie, wydrukowa³ go w Krzemieñcu w czerwcu 1814
roku, skonfiskowano dwie pierwsze ksiêgi Zasad chronologii, a minister Razumowski zamieni³ grzywnê, wymierzon¹ przez Uniwersytet ks. Osiñskiemu, zarz¹dcy drukarni krzemienieckiej, na naganê z ostrze¿eniem. Jednoczenie nie
zgodzi³ siê na powierzenie funkcji specjalnego cenzora dla Podola i Wo³ynia
Filipowi Platerowi, co ten sam zaproponowa³.53
Tadeusz Czacki by³ zdania, ¿e równie wa¿na jest troska o zdrowie, jak i prawid³owy rozwój fizyczny powierzonych szkole uczniów. Od pocz¹tku istnienia
Gimnazjum zatrudniony by³ lekarz, który mia³ przypilnowaæ, aby ka¿dy uczeñ
zosta³ zaszczepiony na ospê, kontrolowaæ, czy warunki mieszkaniowe s¹ odpowiednie  surowo zakazano sypiania pod pierzyn¹  czy nie masz jakiej wady,
któr¹ m³odzian kryje a obyczaje i zdrowie kazi.54 Zgodnie z g³oszon¹ przez
Komisjê Edukacji Narodowej zasad¹, i¿ w czasie choroby ma byæ uczeñ przedmiotem troski szko³y, nauczyciele Gimnazjum do tych zaleceñ siê stosowali.55

M. D a n i e l e w i c z o w a, op. cit., s. 33.
Ponadto Plater zobowi¹za³ siê w papier drukarniê zaopatrzyæ, 10% taniej drukowaæ dla
gimnazjum od ceny jaka jest najni¿sza w tych prowincjach, a po jego mierci dom, charaktery
i wszelkie sprzêta staj¹ siê w³asnoci¹ Gmin. wo³. bez ¿adnego wynagrodzenia. P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 8990.
53
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., s. 171.
54
E. D a n o w s k a, ¯ycie codzienne w Gimnazjum Wo³yñskim w Krzemieñcu (18051831),
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historia II, pod red. J. Go³êbiowskiego,
Kraków 2003, s.152.
55
Dalej zasada g³osi³a: [...] jako najlepsza przyjació³ka [szko³a], ma mu zastêpowaæ nieobecnych lub bezradnych rodziców. Nauczyciele mieli pouczaæ uczniów, aby czuj¹c siê niezdrowymi, nie czekali, a¿ siê choroba wzmo¿e, ale zawiadamiali o tym od razu, z ca³¹ ufnoci¹, rodziców
lub opiekunów, lub te¿ dyrektorów. F. M a j c h r o w i c z, Wielka reforma szkolna, LwówWar51
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Rok szkolny 1811/1812 Karol rozpocz¹³ jako jeden z 693 uczniów.56 W Raportach o uczniach w Liceum Wo³yñskim w Krzemieñcu odnajdujemy informacjê, i¿:
Sienkiewicz Karol syn Antoniego z gub. kijowskiej, lat 18 zdrowia by³ wówczas dobrego, pilnoci wielkiej, jego obyczaje nie budzi³y zastrze¿eñ, bo okrelano je jako dobre. Postêp w chemii, matematyce, wymowie francuskiej oceniono na wielki, nieco gorzej, bo tylko
jako znaczny w jêzyku rosyjskim i bibliologii.57

Z dodatkowych kursów wybra³ grekê. Jak wynika z Raportu, nazwisko
Sienkiewicza figuruje w zestawieniu obok Hipolita B³otnickiego. Na literaturê
greck¹ uczêszcza³ wraz z B³otnickim i Adolfem Dobrowolskim.58
Dziewiêtnastoletni wówczas Karol nie interesowa³ siê naukami cis³ymi:
Lacepede, Foureroy, Lavoisier s³abe na nim robili wra¿enie;  natomiast  La Harpa
umia³ na pamiêæ, Horacy by³ dla niego wyroczni¹. [ ] przesi¹k³ klasycyzmem i przybra³
nieznan¹ m³odym powagê, której nie zrzek³ siê ju¿ nigdy.59

M³ody Karol, bêd¹c w Krzemieñcu, têskni³ za rodzinn¹ Kalinówk¹.
W 1811 roku pisze prosty, a jednak¿e wymowny wiersz, stylizowany na pieñ
ludow¹, z wyranymi akcentami autobiograficznymi: Do Horodija, ch³opa z Kalinówki.60
W roku 1812 ca³¹ Europê ogarnê³a burza wojenna, tote¿ za rad¹ Bagrationa61 Czacki przyspieszy³ koñcowe egzaminy, a zakoñczenie roku szkolnego wyznaczy³ na 12 czerwca.62 Do Kalinówki powróci³ i Karol Sienkiewicz. Wtedy
[...] ojciec jego chcia³ go po staropolsku na jurystê sposobiæ. W tym celu wys³a³
szawa 1923, s. 59. W latach 1811/1812 lekarzem gimnazjalnym by³ Siedelmeier. P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 97.
56
Ibid., s. 97, zob. te¿ D. B e a u v o i s, Trójk¹t ukraiñski..., s. 244.
57
Biblioteka Narodowa rkps 7791, k. 165.
58
Ibid., k. 232233. Raport z dnia 26 I 1812 r.
59
K. G o d e b s k i, op. cit., s. 61.
60
W. B u d z y ñ s k i, Pisma Karola Sienkiewicza..., s. 229.
61
Czacki, wezwany przez Bagrationa do £ucka, wyjani³, ¿e zjazd to by³ zwyk³y, na uroczystoæ solennie obchodzon¹ (obchody Bo¿ego Cia³a w Krzemieñcu). Bagration przedstawi³ mu spis
380 przedstawicieli wyborowej m³odzie¿y krzemienieckiej z Józefem Czackim (synem Tadeusza)
na czele, sporz¹dzony przez gubernatora wo³yñskiego Komburleja, jako zdatnych do wojska. Czacki,
przejrzawszy ten spis, mia³ rzec: Moci Ksi¹¿ê! Uznaje w tym spisie ca³¹ niezas³u¿on¹ z³oliwoæ
ku mnie Komburleja. [ ] Rodzice mnie samemu poruczyli los swoich dzieci odpowiedzialnoæ za
nich poprzysi¹g³em Bogu, rodzicom i mojemu sumieniu. [ ] Uczniów krzemienieckiego gimnazjum w rêce tylko rodziców oddaæ powinienem i oddam; ani ¿adna w³adza inaczej post¹piæ zmusiæ
mnie nie zdo³a [ ]. Bagration, poruszony tymi s³owami, radzi³ przyspieszyæ egzamin i rozes³aæ
uczniów do domu, i wyjecha³ sam z Wo³ynia. P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 110111.
62
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 187.
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go w tym¿e roku do znajomego rejenta w Kijowie. Ale pozwy i kondemnaty nie
licowa³y u niego z nabyt¹ nauk¹ [ ].63
U rejenta Chodykiewicza64 nie bawi³ d³ugo i po kilku miesi¹cach powróci³ do
Krzemieñca. Podczas krótkiego pobytu w Kijowie napisa³ wiersz Do Dniepru65:
Tu dawna Polski granica p³ynie.
...................
Inne ju¿ czasy, inne narody,
Polacy ju¿ w tobie wiêcej nie pij¹;
Ubieg³o szczêcie jak p³yn¹ wody,
Ale pami¹tki jak ska³y ¿yj¹!

Rok szkolny 1812/1813 ze wzglêdu na zawieruchê wojenn¹ rozpocz¹³ siê
nieco póniej. Czacki66 obawia³ siê o dalsze losy szko³y, pragn¹³ nadto, by
obecne dzia³ania wojenne nie wywiera³y ¿adnego wp³ywu na zwyczajny bieg
nauk, postanawia te¿ z dniem 2 stycznia otworzyæ gimnazjum na nowo; uczyni³
to wprawdzie, liczba uczniów jednak zaledwie do 300 g³ów dobiega³a, a i obywatelskich domów mniej ni¿ zwykle zamieszkiwa³o w Krzemieñcu.67
Uczniowie zje¿d¿ali do Krzemieñca bardzo powoli, nowy rok szkolny rozpoczê³o zaledwie 135 uczniów.68 Styczeñ tego roku nie sprzyja³ nauce, jedni
przekradali siê do armii Napoleona, inni walczyli w szeregach wojsk rosyjskich.
Roztopy i bojañ wojny w jej skutkach wielu zatrzymywa³y [ ] stêskniony za swoj¹
instytucj¹ ci¹gle siê do Krzemieñca wybiera³.69

Tadeusz Czacki, bêd¹c ju¿ schorowanym cz³owiekiem, otworzy³ kijowskie
gimnazjum, a spiesz¹c stamt¹d na powitanie kuratora Czartoryskiego, dostaje
w drodze nerwowej gor¹czki.70
K. G o d e b s k i, op. cit., s. 62.
B. H o r o d y s k i, Karol Sienkiewicz Dziennik podró¿y po Anglii 18201821, Wroc³aw
1953, s. V (ze wstêpu).
65
W. B u d z y ñ s k i, Pisma Karola Sienkiewicza..., s. 233. Wincenty Pol w swych pismach
geograficznych sformu³owa³ tezê, i¿ rzeki s¹ czynnikiem najsilniej organizuj¹cym polski krajobraz, wyznaczaj¹cy granice naturalne historycznego obszaru Polski. Dniepr opiewali Zaleski, Zachariasiewicz, Lenartowicz, S³owacki, Brodziñski, Goszczyñski oraz Wincenty Pol. J. K o l b u s z o w s k i, Kresy, Wroc³aw 1995, s. 6970.
66
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 109. Czacki wyjecha³ do Tarnorudy i przebywa³ tam
oko³o 3 miesiêcy, tutaj obchodzono jego imieniny 28 padziernika 1812 roku. R. P r z y b y l s k i,
Krzemieniec  opowieæ o rozs¹dku zwyciê¿onych, Warszawa 2003, s. 110. Czacki przebywa³
w Tarnorudzie u Ksawerego Malczewskiego.
67
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 188.
68
P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 112.
69
Ibid., s. 112.
70
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 188.
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Za³o¿yciel i opiekun gimnazjum wo³yñskiego zmar³ w Dubnie 8 lutego
1813 roku i  jak mówi³ o nim ks. Osiñski  [s]ama gorycz ucisków zatruwa³a
chwile jego ostatnie. Ci¹g³e przeciwnoci spotyka³ na swojej drodze.71 Zgodnie
z wol¹ zmar³ego cia³o spoczê³o w jego rodzinnym maj¹tku w Porycku, gdzie
19 lutego odby³ siê wspania³y pogrzeb, przy nadzwyczaj licznym zebraniu duchowieñstwa i obywatelstwa72, wród obecnych znajdowa³ siê równie¿ ksi¹¿ê
Adam Jerzy Czartoryski. Serce Czackiego z³o¿ono w jednej z sal gimnazjum
z jak¿e trafnym napisem pochodz¹cym z ewangelii: ubi thesaurus, ibi et cor
tuum (gdzie skarb twój, tam i serce twoje).73
W napisanej w 1813 roku Odzie na mieræ Czackiego tak Karol Sienkiewicz
scharakteryzowa³ zmar³ego wizytatora:
A On  on by³ cnotliwym, On  by³ dobroczynnym.
Gdy w niecofnionym wyroków obrocie.
Zwaliska kraju wszystko gruchota³y,
On  i wporód gruzów sta³y,
Wzniós³ wi¹tyniê naukom i cnocie
I w nich iskrê nadziei pielêgnowa³ wiêt¹.
..............
On  w niedoli narodu, On  w jego potrzebie
Powiêci³ swoje szczêcie i samego siebie.74

Po latach, ju¿ na emigracji, napisze we Wstêpie do ³uckiej mowy Tadeusza
Czackiego z 1803 roku:
[...] nie konspiracja, nie bunt rozognia³y jego obywatelstwo.  Nie rozpacz serca, ale
nadzieja rozumu.  Na konspiracje i bunty mia³a Rosja policjê i armiê, a nawet w potrzebie
zapewnion¹ pomoc Francji. Celem propagandy Czackiego by³o to, czego ani bagnety, ani
gêste bataliony, ani ¿adne sojusze dotkn¹æ, pokonaæ i pobiæ nie mog¹: samoistnoæ ducha
narodowego, nieugiêta, niepokalana, wiekuista. Esto perpetua!75

P. C h m i e l o w s k i, op. cit., s.112.
Ibid., s.113.
73
Ibidem. W Krzemieñcu od³o¿ono ¿a³obne uczczenie pamiêci dobrodzieja szko³y na lipiec
i corocznie te¿  a¿ do chwili kasaty liceum w czasie zamkniêcia wyk³adów, je obchodzono. M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 190. Fragment Ewangelii wed³ug w. Mateusza rozdzia³ 6, wers 21. Jak
pisa³ Gustaw Olizar w swoich Pamiêtnikach: Dzisiaj po zniszczeniu szko³y krzemienieckiej i wywiezieniu biblioteki do Kijowa, urna z sercem Czackiego znajduje siê równie¿ w Porycku. G. O l i z a r, op. cit., s. 85.
74
K. S i e n k i e w i c z, Oda na mieræ Czackiego, [w:] Pisma Karola Sienkiewicza..., s. 244250.
75
Biesiada Krzemieniecka w Pary¿u, Pary¿ 1858; K. S i e n k i e w i c z, Mowa J.W. Tadeusza
Czackiego 20 padziernika 1803 r. w £ucku, s. 22.
71
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Ten niepospolity cz³owiek, jakim by³ Tadeusz Czacki, wywar³ g³êboki wp³yw
na Wo³yñ, Podole i Kijowszczyznê podczas jedenastu lat pracy, gdy za nie odpowiada³.
Po powrocie z Kijowa do Krzemieñca niepewny swojej przysz³oci Sienkiewicz pisze wiersz Po¿egnanie z Krzemieñcem, w którym tak wspomina ten okres
swojego ¿ycia:
Tu mi p³yn¹³ czas nauk, nadziei, swobody,
Tu mi mój najpiêkniejszy, tu zosta³ wiek m³ody.
Tum polubi³ te nieba, dzieñ ostatni z niemi.
¯egnaj mi wiêc Krzemieñcu!76

Po¿egnanie z Krzemieñcem to po¿egnanie z gmachem gimnazjum, wie¿¹,
na której:
Dzwonek, co wielow³adnym i chrapliwym brzemieniu
Zwo³uj¹ce nas echa obudza³ po górach 
W tym obszernym dziedziñcu, przy tych wiêtych murach,
M³ody i niespokojny naród siê zgromadza³.77

W wierszu po¿egna³ siê z przyjació³mi i profesorami, co szczêcia naszego
wskazywali drogê; by³o to po¿egnanie z beztrosk¹ m³odoci¹.
Nie skoñczy³ gimnazjum w pe³nym jego zakresie, tylko pierwszy z trzech
dwuletnich kursów  ukoñczenie pe³nych, trwaj¹cych 6 lat kursów nie dawa³o
¿adnych kwalifikacji zawodowych. Jak pisze Daniel Beauvois:
[...] po co czekaæ do koñca kursu szkolnego, skoro urodzenie, nawet nie najwietniejsze, zapewnia³o zatrudnienie b¹d w s¹dach stanowych utrzymywanych przez cara, b¹d
u protektorów magnackich, którzy zachowali solidarnoæ szlacheck¹.78

Zapewne nie tylko te powody by³y przyczyn¹ przerwania nauki. Karol Sienkiewicz by³ ju¿ prawie dwudziestoletnim m³odzieñcem, nie móg³ d³u¿ej pozostawaæ na utrzymaniu rodziców.

K. S i e n k i e w i c z, Po¿egnanie z Krzemieñcem, [w:] Pisma Karola Sienkiewicza..., s. 251258.
Ibid., s. 255.
78
D. B e a u v o i s, Inteligencja bez wyjcia..., s. 53. Dopiero w roku 1818 wprowadzone
zosta³y pisemne wiadectwa ukoñczenia szko³y, zwane patentami, które by³y wymagane przy wstêpie na Uniwersytet od 1820 roku, a nie otwiera³y ¿adnych poza tym mo¿liwoci. Zubo¿a³a szlachta
nie widzia³a tedy powodu ubiegania siê o papierek maj¹cy jedynie wartoæ presti¿ow¹, nierozszerzaj¹cy bynajmniej jej szans ¿yciowych (ibid., s. 52). Dopiero w 1820 roku obowi¹zkowa stanie
siê matura w s³u¿bie cywilnej. D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 275276.
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W Krzemieñcu zatrudnienie znalaz³ u hrabiego Filipa Platera, który po mierci
Czackiego zosta³ mianowany przez ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego79 wizytatorem w guberniach po³udniowo-wschodnich.
[P]rzyj¹³ Sienkiewicza na prywatnego sekretarza, i Karol swobodniej ni¿ kiedykolwiek
móg³ siê zaj¹æ ulubionym sobie rymowaniem.80

Filip Plater latach 18131816 chêtnie stylizowa³ siê na mecenasa nauk. W licie do rodziców pisanym z Genewy 18 kwietnia 1817 roku tak Karol opisywa³
swój pobyt u boku Platera:
Co do mnie, z pocz¹tku Plater szczerze miê chcia³ mieæ przy sobie, bo myla³, o sobie
czytaj¹c wiersze, które do niego pisa³em, ¿e ze mnie geniusz bêdzie. Ja tak¿e chcia³em byæ
przy nim, bo go tak¿e pod³ug tych wierszów s¹dzi³em; gdymy siê zbli¿yli do siebie, spad³a
zas³ona poezji i zapewne oszukalimy siê wzajemnie.81

U Platera pracowa³ do roku 1816, stwierdzi³ póniej: wielu jest ludzi gorszych ni¿ on.82 W formie ¿yczeñ noworocznych 1814 roku pisze wiersz Do
Filipa Platera:
Jakiego¿ szczêcia ¿yczyæ Ci Trzeba,
W smutnej narodu postaci?
Jedno Ci tylko wskazuj¹ Nieba,
Os³adzaæ losy wspó³braci.83

Ponadto napisa³ wiersz w oktawê jego imienin gdy Krzemieniec opuszcza³ dniem
8 maja 1816.84

79
Ksi¹¿ê kurator Adam Jerzy Czartoryski mianowa³, aczkolwiek niechêtnie, hrabiego Filipa
Platera. [ ] Czartoryski spe³ni³ w ten sposób probê Czackiego, który wymieni³ to nazwisko tu¿
przed swoim zgonem. Grono profesorskie przyjê³o tê nominacjê bez entuzjazmu. Nie podoba³ siê
frywolny jêzyk nominata. R. P r z y b y l s k i, Krzemieniec..., s. 116. 24 lutego 1813 roku F. Plater proponuje Czartoryskiemu swoj¹ kandydaturê na wizytatora i jest przekonany, ¿e j¹ otrzyma.
Twierdzi³, ¿e sam Czacki wyznaczy³ go jako swojego sukcesora. Ksi¹¿ê Adam Jerzy Czartoryski,
chc¹c broniæ niadeckiego zwolnionego z funkcji rektora Uniwersytetu Wileñskiego, ¿eby to
uzyskaæ, godzi siê na wszystko, nawet na Filipa Platera, wbrew jego opinii mianowanego w 1815
r. wizytatorem Wo³ynia. D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 1, s. 7475, s. 38.
80
K. G o d e b s k i, op. cit., s. 62.
81
A. R o l l e, Z teki autografów dra Antoniego J. Listy Karola Sienkiewicza z podró¿y po
Europie, Kronika Rodzinna 1889, List do rodziców, Genewa 18 IV 1817 r., s. 1819.
82
Ibid., s. 1819.
83
W. B u d z y ñ s k i, op. cit., s. 261.
84
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II.
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Nowy wizytator rozrusza³ ¿ycie literackie w Krzemieñcu85, potrafi³ sobie zjednaæ przychylnoæ uczniów, odniós³ siê ¿yczliwie do ich inicjatywy maj¹cej na celu za³o¿enie Towarzystwa Dobroczynnoci M³odzianów Gimnazjum
Wo³yñskiego w roku szkolnym 1813/181486, a nastêpnie zatwierdzi³ u³o¿one
ustawy. Wa¿n¹ rolê przy jego za³o¿eniu odegra³ Florian £aszowski, uczeñ III
(ostatniego) kursu, pochodz¹cy z zamo¿nej rodziny, któremu powiod³o siê zjednaæ do tego celu zespó³ kolegów ze starszych kursów. Odegra³ tak¿e g³ówn¹ rolê
przy uk³adaniu ustaw. Zachowa³o siê piêæ nazwisk cz³onków w³adz Towarzystwa z okresu dwóch lat jego dzia³alnoci. Zamo¿ne arystokratyczne ziemiañstwo reprezentuj¹ Baworowski i £aszowski, trzej pozostali: Karol Sienkiewicz,
Tymon Zaborowski, Marceli ¯urowski, nale¿eli do ówczesnej elity umys³owej
i organizacyjnej m³odzie¿y gimnazjum.87 Po ukoñczeniu przez £aszowskiego gimnazjum prezesem zosta³ wybrany Karol Sienkiewicz.88 Istniej¹ce od padziernika
1809 roku Towarzystwo M³odzianów przesta³o dzia³aæ na prze³omie lat 1814
i 1815. Kryzys istnienia Towarzystwa rozpocz¹³ siê po mierci Czackiego. Prefekt Antoni Jarkowski nie mia³ zrozumienia dla niezale¿noci m³odzie¿y; razi³ go
s¹d uczniowski, niechêtny by³ tak¿e karnawa³om i balom.89
W swoim dworku w Krzemieñcu w I po³owie 1815 roku hr. Filip Plater
zainaugurowa³ rodzaj salonu literackiego, zapraszaj¹c na pi¹tkowe wieczory
R. P r z y b y l s k i, Krzemieniec..., s. 116. Tego samego zdania jest A. Kamiñski: [ ] za
wizytatorstwa m³odego, kulturalnego, energicznego, szczerze oddanego gimnazjum, choæ wyk³ócaj¹cego siê z prefektem i Uniwersytetem, Filipa Platera  Krzemieniec promieniowa³ swymi
zaletami. A. K a m i ñ s k i, Polskie zwi¹zki m³odzie¿y 18051831, t. 2, Warszawa 1963, s. 45.
86
Ibid., s. 54; ibid., s. 55: [ ] towarzystwo dobroczynnoci by³o towarzystwem z³o¿onym
wy³¹cznie z uczniów i na tym polega jego rola przodownicza, [ ] bujnie z czasem rozwiniête na
polskich uczelniach instytucje bratnich pomocy.
87
Ibid., s. 55.
88
Ibidem. M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 213. Rolle, powo³uj¹c siê na dra Franciszka
Krceka, przytacza pismo Filipa Platera do Floriana £aszowskiego z dnia 26 padziernika 1814
roku Do Wielmo¿nego JP. Floriana £aszowskiego, ucznia gimnazjum wo³yñskiego, by³ego prezesa towarzystwa dobroczynnoci, z uczniów w tem¿e gimnazjum za³o¿onego. [ ] przyczyniæ siê
zechcesz do zwo³ania nowego towarzystwa [ ]. W myl s³ów hr. Platera odby³o siê w dniu
nastêpnym zgromadzenie m³odzianów gimnazjum wo³yñskiego, na którym prezesem zosta³ wybrany Karol Sienkiewicz. W drugim z dokumentów og³oszonych przez dra Krceka czytamy: Ni¿ej w podpisie wyra¿ony prezes Towarzystwa dobroczynnoci m³odzianów gimnazjum wo³yñskiego zeznaje niniejszym moim rewersem, danym w rêce Wgo Floriana £aszkowskiego, poprzednika
mojego w prezesostwie, jako od tego¿ protokó³ czynnoci towarzystwa ze wszystkimi do niego
nale¿¹cymi papierami, tudzie¿ tymczasowy protokó³ czynnoci przy zawi¹zaniu teraniejszego
towarzystwa, utrzymywany przez Wgo £aszowskiego, i sprawê, zdan¹ przede mn¹ z dzia³añ jego
wszystkich na tym urzêdzie, tudzie¿ o stanie kasy i o wszelkich jej zaleg³ociach odebra³em. Dzia³o
siê to w Krzemieñcu d. 27 padziernika 1814 roku. [podpisa³] K. Sienkiewicz. Przytomny generalny kasjer, Timon Elektor Zaborowski. Kasjer Marceli ¯urowski (ibid., s. 213214).
89
A. K a m i ñ s k i, op. cit., s. 49.
85
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wszystkich tych, którzy okazywali ¿ywsze zainteresowania literatur¹, tak¿e zdolnych uczniów z najstarszych klas, próbuj¹cych pióra w poezji lub prozie.90 Na
tych  jak to okreli³ Andrzejowski  schadzkach wieczornych czytano pierwsze prace Tymona Zaborowskiego, a Sienkiewicz by³ ozdob¹ towarzystwa.91
Po wakacjach 1815 roku systematyczne spotkania pi¹tkowe nie odrodzi³y siê.
Jesieni¹ tego roku Karol Sienkiewicz liczy³ 22 lata, by³ o kilka lat starszy od
swych najbli¿szych przyjació³, od czterech lat pisywa³ wiersze, które w Krzemieñcu by³y znane. Ceniono tu napisany w 1815 roku wiersz Marzenia w ogrodzie krzemienieckim: wszyscy krzemieñczanie  pisa³ Franciszek Kowalski 
umieli go na pamiêæ92, gdzie ka¿dy wiersz drga tu pe³noci¹ uczucia; ka¿de
wyra¿enie ma swój w³aciwy kolor  a ca³oæ obudza interes dla wewnêtrznego
wiata poety.93 Nale¿y on do najpopularniejszych utworów z tego okresu obok
Po¿egnania z Krzemieñcem.
Karol umia³ organizowaæ uczniów i cieszy³ siê wród nich wielkim autorytetem. By³ prezesem Towarzystwa M³odzianów Gimnazjum Wo³yñskiego powsta³ego jeszcze za ¿ycia Czackiego w roku 1808/1809, a w 1814/1815 prezesem
uczniowskiego Towarzystwa Dobroczynnoci.94
Wkrótce po rozwi¹zaniu siê Towarzystwa Dobroczynnoci w listopadzie lub
grudniu95 1815 roku Karol Sienkiewicz, Tymon Zaborowski, Józef Korzeniowski, Teodozy Sierociñski, Jerzy Zakrzewski, Marceli ¯urowski i Cyprian Terlecki zawi¹zali Klub pimienniczy.96 Zorganizowany poza terenem szko³y,
zawi¹zany przez m³odzie¿, nie przewidywa³ wspó³pracy ze szko³¹ by³o to towarzystwo naukowe typu literackiego. Liczy³o siedmiu sta³ych i niezmiennych cz³onków, posiada³o w³asny statut z paragrafami o obowi¹zkach cz³onków, o wyborze
prezesa.97
Ibid., s. 50.
A. A n d r z e j o w s k i, Ramoty starego..., s. 222223.
92
R. P r z y b y l s k i, Krzemieniec..., s. 135.
93
K. S i e n k i e w i c z, Pisma wierszem, Kraków 1888, s. 7.
94
A. K a m i ñ s k i, op. cit., s. 51. W roku 1808/1809 powstaje Towarzystwo M³odzianów
Gimnazjum Wo³yñskiego, w którym zauwa¿amy nazwiska Antoniego Malczewskiego i Karola
Sienkiewicza, maj¹cych przed sob¹ wietn¹ przysz³oæ literack¹. D. B e a u v o i s, Szkolnictwo
polskie..., s. 287.
95
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, W Notatniku Tymona Zaborowskiego: [punkt] 11)
Koñczy³ siê w³anie w ów czas karnawa³.
96
E. Z. W i c h r o w s k a, Karol Sienkiewicz, [w:] Krzemieniec  Ateny Juliusza..., s. 298.
97
Cz³onków Klubu... ustanowiono siedmiu, gdy¿ tyle jest strun w lutni. Nowego cz³onka
mo¿na przyj¹æ tylko na miejsce kogo, kto odszed³. Do obowi¹zków cz³onkowskich nale¿y nie
tylko zg³aszanie na posiedzenia w³asnych utworów oraz udzia³ w zespo³owych pracach Klubu...,
lecz tak¿e kolejne stawianie kolegom herbatek, które maj¹ towarzyszyæ posiedzeniom. Specjalny
paragraf okrela³, jakie to maj¹ byæ herbaty: jedne z mlekiem, inne z cytryn¹. A. K a m i ñ s k i,
op. cit., s. 51.
90
91
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Pierwsze zebranie odby³o siê w mieszkaniu Karola Sienkiewicza98, który
mieszka³ u hr. Filipa Platera  on tak¿e otworzy³ je piêknem przemówieniem,
w którym przebija³a siê dojrza³oæ myli i wyra¿eñ.99
Piêciu cz³onków Klubu... by³o jeszcze uczniami gimnazjum100, Teodozy
Sierociñski skoñczy³ by³ ju¿ szko³y, lecz przywi¹zanie do sztuk piêknych i nauk
g³êbokich przywo³a³o go znowu do Krzemieñca. Mieszka³ miêdzy pomieszkaniem Karola a moim [Tymona Zaborowskiego].101 O Karolu Sienkiewiczu ten
sam, w którego pomieszczeniu zgromadzali siê cz³onkowie, Tymon Zaborowski w swoim notatniku zapisa³: Zmilczê o nim w tym miejscu, nie chc¹c talentów jego, niestosown¹ pochwa³¹ uwielbiaj¹c, upowszechniaæ.102 Na spotkania
do Klubu...  tak nazywano pokój Karola Sienkiewicza  wzywa³y rymowane
zaproszenia:
Na wieczór, pe³en uciech poetycznych, prosim,
Jak tylko zegar smutnych wyda westchnieñ osiem.103

Na posiedzeniach Klubu... czytano dzie³a klasyczne, obowi¹zuj¹c¹ lektur¹ by³ Pamiêtnik Warszawski, zachwycano siê Jerozolim¹ wyzwolon¹. W licie z 20 marca 1815 roku Zaborowski pisze do Sienkiewicza: D³ug¹ drog¹
Pamiêtnik [cz³onka Teodozego] Warszawski przyszed³ na koniec  czytalimy
zebrani razem w klubowych podwojach, Osiñskiego Alojzego.104
Zapewne w³anie ks. Alojzy Osiñski pierwszy zwróci³ uwagê na literackie
talenty m³odego Karola wkrótce po jego przybyciu do Krzemieñca.
W tym czasie Sienkiewicz przebywa³ w dobrach hr. Platera w D¹browicy.
W licie do Tymona Zaborowskiego z 6 padziernika 1815 roku pisze:

198
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, Notatki Tymona Zaborowskiego: [punkt] 5) Stancja cz³onka Karola by³a miejscem zgromadzania siê.
199
W. B u d z y ñ s k i, Wiadomoci o ¿yciu i pismach Karola Sienkiewicza, [w:] Pisma Karola
Sienkiewicza..., s. XV.
100
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, Notatki Tymona Zaborowskiego: [punkt] 6) Cz³onek Marceli by³ na ów czas uczniem pierwszoletnim kursu drugiego, w jednym ze mn¹ pokoju sta³
u ks. Osiñskiego Alojzego. 13) Cz³onek Józef by³ na ów czas uczniem pierwszoletnim kursu drugiego. 14) Cz³onek Jerzy by³ podobnie kursu drugiego uczniem pierwszoletnim, mieszka³ obok
cz³onka Józefa. 16) Cz³onek Cyprian by³ uczniem kursu trzeciego  mieszka³ opodal od nas pod
Wo³owic¹. Zob. te¿ S. W a s y l e w s k i, Klub pimienniczy Tymona Zaborowskiego, Pamiêtnik Literacki, pod red. L. Bernackiego, Lwów 1908, R. VII, s. 165166.
101
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, Notatnik Tymona Zaborowskiego, punkt 15.
102
Ibidem, Notatnik Tymona Zaborowskiego, punkt 10.
103
S. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 162.
104
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II.
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Choæ mi siê tu srogo nudzi
Choæ siê nad Rasynem drzymie
Lecz mi³y ogieñ w przyjaciela Rymie
S³odko mnie ze snu obudzi.105

Têskni za przyjació³mi i ma nadziejê, ¿e wkrótce siê z nimi zobaczy: za
dwa tygodnie spodziewam siê, ¿e mi wolno bêdzie uciskaæ Tymonka. Czy s¹
nasi bracia?.106
Najwa¿niejszym jednak zadaniem w dziejach Klubu... by³ projekt wspólnego przek³adu na jêzyk polski g³onego wówczas romansu Chateaubrianda Réné.
Romans ten wywar³ ogromne wra¿enie na cz³onkach Klubu..., szczególnie na
Tymonie Zaborowskim, który te¿ rzuci³ myl jego t³umaczenia, zachwycony
wielkimi mylami, wielkimi poró¿nieniami, od których nic czulszego, nic wiêkszego.107 Na ka¿dego z siedmiu cz³onków przypada³ niewielki fragment 12 stronic tekstu poematu Chateaubrianda. Wszyscy klubowicze z entuzjazmem zabrali siê do t³umaczenia i w lutym 1816 roku przek³ad by³ ju¿ gotowy. Przepisany przez Zaborowskiego rêkopis nosi³ tytu³: Réné Augusta Chateaubrianda prze³o¿ony przez Klub pimienniczy krzemieniecki i oczekiwa³ ju¿ tylko na wydanie drukiem.108 W licie z 24 kwietnia 1816 roku Tymon Zaborowski dzieli³ siê
pomyln¹ wiadomoci¹ ze swoim przyjacielem:
Romans drukuje siê w 150 egzemplarzach in 12 mo, 50 egzemplarzy na piêknym Holenderskim papierze, a reszta na podlejszym.109

105
Ibidem, list z 6 padziernika 1815 r., Worobin (prawdopodobnie Sienkiewicz przebywa³
w dobrach Platera od marca do padziernika 1815 roku): Za dwa tygodnie spodziewam siê, ¿e mi
wolno bêdzie uciskaæ Tymona.
106
Ibidem, list Sienkiewicza do Zaborowskiego z 6 padziernika 1815 r.
107
S. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 156.
108
Ibidem. W licie z 2 marca 1816 roku Tymon Zaborowski pisze do Karola Sienkiewicza:
Cz³onek Timon przez czas niebytnoci cz³onka Karola, pomimo ¿e zupe³nych klubów nie by³o,
nie zapomnia³ o tych obowi¹zkach, których pe³nienia siê podj¹³, a które o siódm¹ czêæ siê powiêkszy³y, przez odjazd cz³onka Karola. Nie skoñczy³ jednak przepisywania Rene, dla nag³ego przyjazdu Adolfa Dobrowolskiego; dla tej samej przyczyny nie pos³ano t³umaczenia Rene do Wilna.
Cz³onek Timon zasmucaj¹c cz³onka Karola, donosz¹c mu o tem, niewymown¹ czuje radoæ, ¿e
mo¿e go pocieszyæ zaraz doniesieniem o innym klubu zamiarze, o zamiarze nie tylko przedsiêwziêtym, ale ju¿ uskutecznionym. Klub zwa¿ywszy niepewne skutki pos³ania Romansu do Wilna z ³atwoci¹ cenzury lwowskiej, zwa¿ywszy na wadze, której podpora by³a w Krzemieñcu, a ramiona
ci¹gnê³y siê do Wilna i Lwowa, gdy Wilno, lubo na d³u¿szem ramieniu, jednak nie mog³o przewa¿yæ, a gdy siê szale d³ugo przewa¿a³y, Dobrowolski porwa³ Rene, rzuci³ w szalê Lwowa i zakoñczy³ wahania. Oddalimy wiêc romans Dobrowolskiemu. Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II.
109
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, List Tymona Zaborowskiego do Karola Sienkiewicza z 24 kwietnia 1816 roku. Dopiero w maju 1817 roku wyszed³ w Krakowie polski przek³ad
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T³umaczenie Réné autorstwa Klubu pimienniczego nie ukaza³o siê drukiem, nie doczeka³ siê Sienkiewicz szczêliwych czasów:
Kiedy wszêdzie czytany i wielbiony wszêdzie
Romans za doskona³y uwa¿anym bêdzie.110

Wiosn¹ 1816 roku ponownie wyje¿d¿a do D¹browicy  maj¹tku nale¿¹cego
do Platerów. Z tego okresu pochodz¹ dwa wiersze: Têsknota do domu oraz Pieñ
poranna.
Zapewne podczas wyjazdów do D¹browicy pozna³ Alojzego Feliñskiego,
którego niewielki maj¹tek Osowy oddalony by³ o mil dwie.111 Po mierci Feliñskiego, o której dowiedzia³ siê, bêd¹c w Pary¿u, w licie do rodziny z 19
marca 1820 roku tak go wspomina:
Ten, który dla mnie by³ tak przychylnym, który miê tak szczerze lubi³, kochany Feliñski
[ ].112

Podczas nieobecnoci Sienkiewicza w Krzemieñcu Tymon Zaborowski tworzy ¿artobliwy poemat Klub pimienniczy, opisuj¹cy trzynastozg³oskowcem perypetie Klubu.... Treci¹ s¹ przygody klubowiczów zwi¹zane z t³umaczeniem Chateaubrianda. Pisanie postêpowa³o bardzo szybko: 2 marca 1816 roku
pisze do Sienkiewicza, ¿e wszystkich pieni bêdzie osiem: Poeta Zaborowski
skoñczy³ ju¿ szeæ czêci [ ] zacz¹³ siódm¹, odpocz¹³  posy³a uk³ad poecie
Sienkiewiczowi. Ju¿ 20 marca 1816 roku pisze: Skoñczy³em poemat mój
Atali. T³umaczem by³ Pawe³ Czajkowski, profesor literatury na Uniwersytecie Jagielloñskim (Atala, czyli mi³oæ dwojga dzikich na pustyni); S. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 157.
110
Ibid., s. 164.
111
Posiadaczem D¹browicy w owym czasie by³ p. Plater, ojciec Filipa. Worobin, rezydencja
pp. Platerów, to tylko dwór i jego zabudowania, miasteczko za przypieraj¹ce do dworu nazywa
siê D¹browica. E. F e l i ñ s k a, Pamiêtniki z ¿ycia Ewy Feliñskiej, t. 1, Wilno 1858, s. 192193.
Musisz wiedzieæ, ¿e z Feliñskim siê widzia³em, sk¹d za dni kilka wyje¿d¿a do Warszawy .
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, List Sienkiewicza do Zaborowskiego 6 padziernika 1815 r.,
Worobin.
112
Ja by³ wiadkiem tej ¿ywej radoci, z jak¹ miê przyj¹³, gdymy do niego w nocy z ¯ytomierza przyjechali. Mi³e te zwi¹zki mia³y siê co dzieñ powiêkszaæ [ ]. Dwoma tygodniami przed
mierci¹ pisa³ do mnie do Pary¿a i jeszcze jak po przyjacielsku: Bardzo dawno, mówi³, jakemy
z sob¹ nie mówili, a teraz bêdziemy mieli o czym, ja o Krzemieñcu, ty o Pary¿u. A. R o l l e,
Z teki autografów..., list z 19 marca 1820, Pary¿, s. 137. Jak pisze W. Budzyñski: Zdolnoci jego
[Sienkiewicza] objawi³y siê naprzód na polu poezji. Niektóre t³umaczenia staro¿ytnych poetów,
tudzie¿ klasyków literatury francuskiej uderzy³y naszych ówczesnych mistrzów takich jak Feliñski
i Kropiñski. [ ] »¯aden z m³odych Polaków tak dojrzale nie pisze i nie myli«  mówi³ Kropiñski. K. S i e n k i e w i c z, Pisma Karola Sienkiewicza..., s. VII.
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w omiu pieniach do dwóch tysiêcy wierszy zawieraj¹cy  teraz go poprawiam.
Prawdopodobnie Zaborowski nie przys³a³ Sienkiewiczowi ca³ego poematu, gdy¿
w odpowiedzi na list Karola 24 kwietnia 1816 roku pisze: Poematu mego teraz
pos³aæ Ci nie mogê, w tej chwili w³anie jest u introligatora.113 Przes³a³ natomiast obszerne streszczenie swego utworu, które poda³ w swoim licie. Zaborowski w swoim notatniku przepisa³ na czysto tylko pieñ pierwsz¹ z objanieniami, pozosta³e siedem znamy ze streszczenia i kilku fragmentów zamieszczonych w licie do Sienkiewicza.114
Klub pimienniczy jest jedynym zachowanym ród³em dzia³alnoci towarzystwa, to barwny obrazek z ¿ycia m³odzie¿y wo³yñskiej  pierwsi Krzemieñca
poeci!  napisany przez zaledwie szesnastoletniego ucznia, opisuj¹cy zwi¹zek
siedmiu Krzemieñczanów [ ] co gorliw¹ chêci¹ nabywania wiadomoci ró¿nych
i wprawy w pisaniu [ ] chc¹c zachowaæ mi³ych igrzysk uczonych pami¹tkê,
postanowi³em je zmyleniem a wierszami ozdobiæ.115
Nie wiemy, jakie wra¿enie wywar³ na Sienkiewiczu poemat Klub pimienniczy, wiemy natomiast, ¿e po latach w licie do Augusta Bielowskiego napisze:
Mam ja poemat jego [Zaborowskiego]: Klub pimienniczy, ale to raczej facecja studencka. W¹tpiê czy warta druku.116

Zdanie Sienkiewicza podzieli³ Aleksander Brückner, który o poetyckim talencie Tymona Zaborowskiego tak pisze:
[...] wieszcz miodoborski, s³awny swoimi, w gruncie bezbarwnymi ca³kiem, dumami
podolskimi i równie¿ bezbarwnymi tragediami 117

Spory Filipa hr. Platera z prefektem Antonim Jarkowskim doprowadzi³y go
do z³o¿enia dymisji ze stanowiska wizytatora szkó³ guberni wo³yñskiej podolskiej i kijowskiej. Sprawê przyspieszy³ fakt, ¿e dyrektorem zosta³ Micha³ ciborski cz³owiek  niezdecydowany, wahaj¹cy siê, sprawy nie tylko nie poprawi³, lecz przeciwnie psu³ wszystko i wik³a³ jeszcze bardziej. W koñcu i Platerowi
brak³o ochoty i energii, usuwa siê wiêc na stronê.118
113
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II, List Tymona Zoborowskiego do Karola Sienkiewicza z dnia 24 kwietnia 1816 r. pisany z Krzemieñca.
114
Oto jest treæ trzech pieni, treci trzech drugich nie mam czasu napisaæ, z pieni czwartej
tylko umieszczê wyj¹tek [ ], S. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 169.
115
Ibid., s. 165.
116
Biblioteka Ossoliñskich rkps 2432/II, t. 4, List Sienkiewicza do Augusta Bielowskiego
z dnia 8 maja 1858 r.
117
A. B r ü c k n e r, Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 2, Warszawa 1908, s. 19.
118
M. R o l l e, Ateny Wo³yñskie..., s. 213.
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W po³owie 1816 roku Uniwersytet Wileñski deleguje profesora Malewskiego na inspekcjê do Krzemieñca. Plater otrzymuje dymisjê, bo, jak twierdzi tymczasowy rektor Lobenwein: Plater wystêpuje raczej jako kurator gimnazjum ni¿
jego wizytator, przekraczaj¹c swoje instrukcje i w nieskoñczonoæ przed³u¿aj¹c
piastowanie swojej funkcji.119 Wiadomoæ ta zasmuci³a przede wszystkim klubowiczów.
Mo¿e Ci wiadomo  donosi³ Zaborowski Sienkiewiczowi  ¿e Plater przesta³ byæ wizytatorem. Smutna ta wiadomoæ by³a pierwsz¹, któr¹ przy powrocie odebra³em.120

Plater przysta³ na propozycjê swego przyjaciela, gubernatora wo³yñskiego
Bart³omieja Gi¿yckiego i zosta³ wicegubernatorem, zachowuj¹c jednoczenie
cz³onkostwo Komisji S¹dowo-Edukacyjnej.
W po³owie roku 1816 rozesz³y siê drogi przyjació³, z ¿alem opuszczali Krzemieniec. Sienkiewicz wyje¿d¿a³ do Warszawy, aby w 1817 roku udaæ siê w dwuletni¹ podró¿ z m³odymi Zamoyskimi do Szwajcarii. Zaborowski tak¿e pieszy³ do Warszawy121, by dziêki pomocy ks. Alojzego Osiñskiego przenikn¹æ do
warszawskiego rodowiska wydawniczego i opublikowaæ Æwiczenia naukowe.122
Sierociñski123 ¿egna³ Krzemieniec w tym samym roku. Pozostawa³ jedynie Korzeniowski124, który w 1819 roku, po jedenastu latach studiów, wyje¿d¿a do
Warszawy, gdzie zostaje nauczycielem Zygmunta Krasiñskiego. Adolf Dobrowolski, bliski przyjaciel Karola, tak¿e krzemieñczanin  póniejszy szwagier
Sienkiewicza, któremu ten dedykowa³ dwa wiersze, pierwszy z 1814 roku w formie ¿yczeñ noworocznych Do Adolfa Dobrowolskiego i drugi z 1815 roku pod
tym samym tytu³em  jako osobisty sekretarz ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego przebywa³ ju¿ od roku 1815 w Pu³awach. Do szkolnych kolegów nale¿a³
tak¿e Gustaw Olizar, który tak po latach wspomina³ Karola Sienkiewicza: mia³em w kolegach wielu przyjació³, chocia¿ niektórzy starsi byli wiekiem i nauk¹.
W liczbie tych mi³o mi zaliczyæ Sienkiewiczów Karola i Jana....125
Lata 18131816 to okres najwiêkszej aktywnoci poetyckiej Karola Sienkiewicza.

D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 76.
Biblioteka Ossoliñskich rkps 4716/II.
121
Ibidem, Karol jedzie i mój list jedzie, ale ja zostajê. Ju¿ w Krzemieñcu d³ugo nie bêdê,
spieszê do Warszawy . List Tymona Zaborowskiego do Adolfa Dobrowolskiego [list do Warszawy przez Karola Sienkiewicza] dnia 2/14 lipca 1816 r.
122
D. B e a u v o i s, Szkolnictwo polskie..., t. 2, s. 288.
123
S. W a s y l e w s k i, op. cit., s. 159.
124
Ibid., s. 159.
125
G. O l i z a r, Pamiêtniki..., s. 94.
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Po³yskuj¹ce w utworach jego piêknoci  pisze Godebski  wiêcej przemawiaj¹ za
jego sercem, ni¿ za poetyczn¹ zdolnoci¹. W odach swoich nie dorówna³ Osiñskiemu i Komianowi.126

Z biegiem lat miasto nad Ikw¹ sta³o siê dla Karola Sienkiewicza, skazanego
na los emigranta, miejscem wspomnieñ m³odzieñczych, przez mijaj¹cy czas i têsknotê miejscem wyidealizowanym, miejscem, do którego mylami powraca³
niezwykle czêsto.
SUMMARY

The article concerns Karol Sienkiewicz (17931860), it presents his home at Kalinówka where
he was born, his brother, sisters and parents, the time he stayed at school of the Basilians in Uman
and was learning in Vinnytsia, Gymnasia of Kremenets in Ukraine in 18101816. It shows gymnasia
in Kremenets in the period when the supervisor was Józef Czech, and the inspector of schools in
Volyn Podolia and Kyiv governorates was Tadeusz Czacki, who impressed the young poet very
much. He noticed his hardship and determination in fight for the Polish research institution. After
Tadeusz Czackis death the postion of new inspector was taken by Philip Plater, at whom Sienkiewicz
gets a post of secretary. This time the superintendent of Schools in Vilnius district was Prince
Adam Jerzy Czartoryski. The article shows every-day life of Kremenets, brilliant teachers and
pupils, habits in the gymnasia, plan of lessons, and also amazing town itself, which from a small
village becomes a centre competing with the University in Vilnius. The article informs about the
names of friends of young Karol, and their relationships. It includes first Sienkiewiczs poems,
describing advantages of Kremenets, and also important events that he observed, death of headmaster
Józef Czech, death of Tadeusz Czacki. The sense of organization by creating pupils organizations
and his youthful zeal to direct them he will use in later time creating the Polish Library in Paris.

126
K. G o d e b s k i, op. cit., s. 64. Oprócz pisania wierszy oryginalnych Sienkiewicz bardzo
wiele tlumaczy³, g³ównie z literatury angielskiej (Dryden, Thompson, Gray, Byron) i francuskiej
(Racine, Piron, Chateaubriand). S³awê poetyck¹ zdoby³ nie jako twórca oryginalny, ale jako przechwalony w swoim czasie t³umacz Pani jeziora Waltera Scotta (1822; wierszem i proz¹) oraz
Warszawianki Delavignea (1831), która sta³a siê w jego przek³adzie najpopularniejsz¹ pieni¹
powstania listopadowego. Jest wspó³autorem pierwszego polskiego przek³adu Hernaniego Wiktora
Hugo (Pu³awy 1830); Ksiêga wierszy polskich XIX wieku, oprac. J. W. Gomulicki, zebra³ J. Tuwim, Warszawa 1954, t. 1, s. 105106.

