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I rzekł Adam: to teraz kość z kości moich i ciało z ciała mego: tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta 

iest (Rdz, I, 23)1. Biblijne słowa w przekładzie Jakuba Wujka, doskonale odzwierciedlające semantykę greckiej 

opozycji vir/virgo, nabierają znaczenia wyjątkowego w odniesieniu do przedstawicielek rodu mającego 

niebagatelne znaczenie w dziejach Wielkopolski. Ich niezłomna postawa, determinacja, a przy tym niezatracenie 

piękna i bogactwa wypływającego z faktu bycia kobietą, uczyniły z nich „mężyny” – równe w zasługach, prawach 

i obowiązkach małżonkom, ojcom, braciom, synom, ale i innym kobietom. Niezwykle trafnym okazał się wiersz 

Wacława Potockiego, który zamieścił w Poczcie herbów. W słowach: „Cnota męstwo nauka; gdzie się w jedno 

złożą | Wszystkie ziemskie klejnoty ceną swa zubożą (…) | Nie wątpić, że który ten herb2 naprzód poczyna, | 

Głową radzi, przoduje sercem, ręką ścina”3 poetycko opisane zostały przymioty, które Chłapowskie 

urzeczywistniały swoim życiem.  

 

Dzieje rodu Chłapowskich – jednego z najznamienitszych i najważniejszych rodów Wielkopolskich – 

naznaczone są osobowościami mężczyzn. Przyczyn tego upatrywać należy rzecz jasna w posągowej postaci 

najwybitniejszego przedstawiciela generała Dezyderego (1788-1879). Jego życie, niebywała charyzma, burzliwe 

losy, wreszcie ogromna pracowitość, a przy tym prostota i wierność poglądom, postawie etycznej wypływającej z 

tradycji katolicyzmu, na zawsze ukształtowała kolejne pokolenia rodu. Na tym tle postaci kobiet – matek, żon, 

sióstr – wydają się odgrywać rolę drugoplanową. Celem niniejszego artykułu, stanowiącego część większego 

projektu badawczego4, jest zwrócenie uwagi na rolę przedstawicielek rodu Chłapowskich i Morawskich, jaką 

odegrały nie tylko w dziejach własnej rodziny, ale przede wszystkim – z racji jej historycznego znaczenia – w 

historii powszechnej Wielkopolski i Polski. Nie sposób zaprezentować wszystkich kobiet, dlatego też uwagę swoją 

skoncentrowałem na przedstawicielkach kolejnych pokoleń Chłapowskich. Każdy kolejny biogram prezentować 

będzie inny charyzmat, jakim obdarzona była przedstawicielka rodu, a tym samym otworzy narrację poświęconą 

odmiennej problematyce socjohistorycznej.  

 

Ród Chłapowskich wiązany jest przede wszystkim z Dezyderym, propagatorem nowoczesnego rolnictwa, 

żołnierzem, adiutantem Napoleona, jednym z przywódców Powstania Listopadowego oraz rodową siedzibą, z 

której uczynił wzorcowo prosperującą majętność ziemską – Turwią. W jego cieniu pozostała żona Antonina i 

córki – Zofia i Józefa. Ich biografie będą pierwszymi omówionymi i akcentującymi przede wszystkim rolę 

                                                
1 Biblia to iest Księgo Starego Testamentu y Nowego testamentu, według łacińskiego przekładu starego, w koście powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z 
nowu z pilnością przełożone…, tłum. J. Wujek, Kraków 1599, s.  
2 Kasper Niesiecki w Herbarzu (III, 425) opisuje herb następująco: Mają być między dwiema liniami, które od prawego boku tarczy na lewy ukosem idą, trzy 
kamienie żółte w polu czerwonym. Na hełmie trzy pióra strusie… 
3 W. Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Kraków 1696, s. 425. 
4 Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w oparciu o umowę nr UMO-2012/05/N/HS2/02784 Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich. 
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łącznika i głównego ogniwa między życiem publicznym i prywatnym. W odniesieniu do Zofii (późniejszej żony 

Jana Koźmiana), omówiony zostanie jej domniemany mecenat artystyczny w rodzinnej Turwi. Józefa (1837-1894) 

ukazana zostanie jako spiritus movens lwowskiego  klasztoru sercanek. Poczet postaci zamyka Tekla z 

Mańkowskich Chłapowska (1885-1962) – ostatnia właścicielka gniazda rodzinnego w Turwi, przez długie lata 

samodzierżawczyni majątku rodzinnego. W artykjule wykorzystane zostaną materiały archiwalne, w tym ze 

zbiorów potomków rodu Chłapowskich. Postać Tekli – żywej w pamięci mieszkańców okolicznych miejscowości 

– posiada dodatkowe znaczenie gdyż jest ostatnią „dziedziczką”, a zarazem jedyną na przełomie XIX i XX wieku, 

zamykając z jednej strony dzieje rodu, zwłaszcza w linii turewskiej, oraz otwierając nowy rozdział w dziejach 

kobiet z rodziny Chłapowskich. Kontekstowo pojawią się także postacie Heleny Modrzejewskiej Chłapowskiej i 

Zofii Morawskiej, przede wszystkim przy okazji opisu atmosfery panującej w Turwi oraz relacji rodzinnych, 

poglądów politycznych, społecznych, co pozwoli na uchylenie drzwi do codziennego życia XIX-wiecznej 

możnowładczej wielkopolskiej rodziny. W świetle zachowanych archiwaliów wszystkie wymienione postacie jawią 

się, jako z jednej strony kultywujące tradycyjne wartości i model rodziny, z drugiej natomiast jako jednostki 

indywidualne, śmiało podejmujące cele męskich członków rodu oraz realizujące własne zamierzenia. 

 

 Za pierwszą z mężyn z rodu Chłapowskich uznać można 

Antoninę, żonę Dezyderego. 

Antonina z Grudzińskich Chłapowska urodziła się w 1794 roku. 

Zmarła 21 kwietnia 1857 roku w Paryżu. Jej rodzicami byli Antoni 

Grudziński (1766-1835) i Marianna Dorpowska (1760-). Posiadała 

dwie siostry – starszą Joannę (1799-1831) i Józefę (1792-1861). 

Dezyderego poślubiła w 1821 roku. Szczęśliwe małżeństwo doczekało 

się kilku dzieci: Stanisława (1822-1902), Zofii (1824-1856), Tadeusza 

(1826-1879), Kazimierza (1832-1916) i Józefy (1838-1904). 

Aktywność polityczna i gospodarcza męża sprawiła, że Antonina pieczę roztoczyła nad edukacją dzieci 

oraz zarządzała gospodarstwem domowym. Rzecz jasna, wzorem ówcześnie obowiązującym, w większym stopniu 

odpowiadała za kształtowanie córek. Niemniej jednak – co podkreśla bezpośredni jej potomek i ostatni dziedzic 

Turwi Krzysztof Chłapowski-Morawski5 - dokładała wszelkich starań by zapewnić córkom jak najlepsze 

wykształcenie oraz zaopatrzyć je w jak najlepszą literaturę. Przytacza on również, zachowany w archiwaliach 

rodzinnych, rozkład dnia 11-letniej podówczas Zofii: 
                                                
5 K. Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1980, s. 74 i n. 
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godzina 6-8 ½ wyciągi z historii i geografii uczyć się na pamięć poezje (na pamięć) 

8 ½ - 9 pierwsze śniadanie i ubieranie 

9-10 ½ deklamowanie wierszy, pisanie pod dyktando czasowników angielskich albo reguł gramatycznych 

ang. i francuskich, wiersze francuskie, historia p[powszechna, podróże 

10 ½ - 11 ½ pisanie pod dyktando – życiorysy poetów i sławnych ludzi, czytanie dzieł klasyków  

11 ½ - 12 ½ Spacer 

12 ½ - 1 ubieranie się  

1 – 1 ½ Muzyka 

1 ½ - 3 obiad i rekreacja 

3-4 Rysunek 

4-5 lektura angielska 

5-6 Muzyka 

6-7 kolacja i rekreacja 

7-8 d.c. muzyki i nauka angielskiego 

8-9 Arytmetyka 

 

Antonina kochała dzieci miłością niezmierzoną. Świadczą o tym zachowane listy, jakie kierowała do dzieci. Po 

ślubie Zofii odczuwała ogromną pustkę: 

Otóż jestem tutaj, moje drogie dziecko, z sercem przepełnionym twoim obrazem. Widzę cię 

wszędzie, myślę ciągle o Tobie, mówię o Tobie z wszystkimi, których spotykam, i pierwszą myślą 

wszystkich jest również mówić mi o Tobie (…) Nie jestem jeszcze w moim stanie normalnym, bo 

kiedy Ciebie przy mnie nie ma, stan mój nie jest jeszcze normalny. Idę kiedy mnie do tego 

zmuszają, ale nie mam wciąż energii, przyznaję Ci się do tego (…)6. 

Brała również Antonina aktywny udział w życiu społecznym. Wraz z mężem – pod wpływem głębokiej i żarliwej 

wiary – włączyła się w renowację i budowę kościołów i kaplic w okolicy, m.in. w Wyskoci, Rąbiniu i 

Manieczkach. Była adresatką listu abpa Przyłuskiego, w którym prosił o powołanie komitetu, na których czele 

stałaby Generałowa i Hrabina Mycielska, które miałyby za zadanie pozyskiwanie środków na ufundowanie 

poznańskiego domu Sercanek7. Stowarzyszenie – w znacznej mierze za sprawą dwóch wspomnianych pań – 

                                                
6 List Antoniny Chłapowskiej do Zofii Koźmianowej z 11 VI 1846 roku, cytat za K. Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1980, s. 76. 
7 S. Załęski, Szkic dziejów Towarzystwa Sióstr Serca Jezusowego, Kraków 1883, s. 65-67. 
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powstało, włączając w swe szeregi przedstawicielki rodów Mielżyńskich, Kwileckich, Czarneckich, Wodzińskich, 

Mycielskich,, Działyńskich i Sułkowskich8. Ks. Stanisław Załęski, w niewątpliwie słusznym, apologetycznym stylu, 

wskazywał na niebywałe zasługi Antoniny w trosce o powołanie domu zakonnego Sercanek w Poznaniu, którego 

jak pisze brakowało w kraju. 

 

Niebywała, wydawałoby się wręcz romantyczno-sentymentalna uczuciowość Generałowej, w połączeniu z 

kruchym zdrowiem, niewątpliwie nadszarpnęły jej siły. Niebezpieczne życie, jakie prowadził mąż, zmienna 

koniunktura popularności rodu, również musiały się odbić negatywnie na jej kondycji fizycznej. Zmarła 

niespodziewanie w Paryżu, podczas pobytu związanego z wstąpieniem do Zgromadzenia Sacre Coeur 

najmłodszej córki Józefy: „Dnia 21 kwiet. o pół do pierwszej z południa oddychać przestała i połączyła się u stóp 

Najwyższego z dwiema córkami, które ją poprzedziły”9. Spoczęła w rodzinnej nekropoli w oddalonym od Turwi 

o 4 km Rąbinu. 22 lata później obok złożono szczątki Dezyderego. W niezwykle pięknych słowach, 

wypowiedzianych podczas pogrzebu, pamięć o Antoninie utrwalił ks. A. Prusinowski: 

 

Płaczcie wreszcie, sieroty, wdowy, kaleki, starce, włościanie i słudzy, utraciliście więcéj jak panią i 

gospodynię, utraciliście matkę dobrą, do którejście mieli gotową ucieczkę w trwogach waszych i 

dolegliwościach: ta wam tylko jedyna po niéj zostaje pociecha i 

nadzieja, iż dobrodziejka wasza już za życia pamiętała, aby was po 

śmierci nie zostawić opuszczonych a zostawiła w dzieciach swych 

dla was puściznę serc miłosiernych i dobrych uczynków (…)10. 

 

Nie sposób nie przywołać w tym momencie pewnego 

obrazu. W malowniczym parku w Turwi znajdują się dwa 

pomnikowe dęby. Otrzymały imiona Dezyderego i jego małżonki. 

Majestatyczne, drugie pod względem wieku po dębach rogalińskich 

drzewa, sentymentalnie przypominają historię imienników. 

Antonina od wielu lat jest martwa. Drzewo zostało wydrążone i 

zakonserwowane, jak gdyby na wieczne trwanie u boku męża. 

                                                
8 Tamże, s. 67. 
9 Tamże, s. 68 
10 A. Prusinowski, Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Antoniny z Grudzińskich generałowej Chłapowskiej mian w Rombiniu dnia 4. maja 1857, Poznań 1857, s. 
19. 
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Dezydery z coraz widoczniejszymi oznakami upływającego czasu jest jeszcze żywy. Oba trwają obok siebie i 

świadczą o historii tych dwóch niezwykłych postaci.  

 Miłość macierzyńska Antoniny w sposób szczególny koncentrowała się na córkach – Józefie i Zofii. 

Edukacja domowa Zofii przyniosła nieoczekiwane rezultaty. W „Przeglądzie Poznańskim” pojawia się wzmianka, 

która wydaje się potwierdzać niepisaną informację, jakoby była ona w znacznej mierze odpowiedzialna za kształt 

przypałacowej kaplicy w Turwi: 

 

(…) pani z starszą córką wszystkie plany ozdób rysowała, mąż budową kierował, gdzie gęste odtąd 

modlitwy i ofiara; pacierze wieczorne wspólne z domownikami i nabożeństwo pasyjne i różańce 

żywe się zawięzywały11. 

 

Jej losy naznaczone zostały osobistą tragedią, z którą do pewnego stopnia związek ma wspomniana kaplica. Zofia 

w 1846 roku (a więc roku rozpoczęcia budowy kaplicy) wyszła za mąż za Jana Koźmiana (1814-1877). Tego 

samego roku: 

 

W sierpniu młodzi państwo Koźmianowie udali się do wód w Dusznikach (Reinerz), co miało 

zarówno podreperować nadszarpnięte upadkiem z konia zdrowie Jana, jak i wzmocnić 

spodziewającą się dziecka Zofię (…). W nocy z 7 na 8 grudnia Zofia Koźmianowa z niewiadomych 

przyczyn poroniła. Nieszczęście było tym większe, że, jak się miało okazać, nie mogła mieć więcej 

dzieci12. 

 

Znamienna jest data wspomnianego tragicznego wydarzenia, wigilia święta 

Niepokalanego Poczęcia. Jestem zdania, że poronienie i niemożność posiadania 

dzieci wpłynęły na wybór Immaculaty jako tematu obrazu przeznaczonego do 

kaplicy. Dzieło o takiej treści miałoby w tym kontekście charakter wotywny i 

ekspiacyjny. Poświęcenie świątyni i obrazu Matce Boskiej było formą prośby o 

potomstwo. Jak wiadomo ze wspomnień siostry Zofii – Józefy, Chłapowscy, 

zwłaszcza Dezydery, żywili szczególny kult maryjny, zatem zaprezentowana 

                                                
11 „Przegląd Poznański, t. 24, s. 67; S. Załęski, Szkic dziejów Towarzystwa Sióstr Serca Jezusowego, Kraków 1883, s. 63-64. 
12 P. Matusik, Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998, s. 126-7. 
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przeze mnie hipoteza wydaje się uzasadniona. Jak pokazał czas, niemożność posiadania dzieci przez Koźmianów 

bardzo negatywnie odcisnęła się na psychice wrażliwej Zofii – pod nieobecność męża w  majątku w Kopaszewie 

(który otrzymała od ojca) popełniła samobójstwo, zażywając truciznę 

 Element religijny i macierzyński zarazem, naznaczył losy drugiej z córek – Józefy. Wydaje się, iż wpływ na 

podjęcie decyzji o jej wstąpieniu w 1856 roku do Sercanek miało z jednej strony zaangażowanie Generała 

Chłapowskiego we wsparcie Zgromadzenia, z drugiej natomiast wizyta sióstr Pelagii Dziekońskiej i Karoliny 

Dzieduszyckiej w Turwi13. 

 

W wilią dnia św. Stanisława Kostki 1856 r. [12 listopada przyp. E.P.] oboje rodzice odwieźli córkę 

swą do nowicyatu Sióstr Serca Jezusowego w Conflans pod Paryżem, a sami osiedli w mieście jak 

mogli najbliżej tej ukochanej Benjaminki… Dnia 6 lut. 1857 odbyły się uroczyste obłóczyny córki 

(…)14. 

 

Wstępując do zakony Józefa wniosła posag w wysokości 40 000 talarów. Rozłąkę z rodzicami zniosła mężnie 

głównie za sprawą kuzynki, Stanisławy15, która również wstąpiła do Sercanek i wspólnie odbywały nowicjat. Po 

święceniach Józefa za sprawą ojca została śprowadzona do Poznania, gdzie Chłapowski wspierał budowę 

klasztoru oraz szkoły prowadzonej przez siostry. Józefa przebywała w klasztorze przy ulicy Młyńskiej16. Wkrótce 

złożyła pruski egzamin nauczycielski, a następnie została Matką Prefektą. Istotną rolę, we wspomnianej wcześniej 

szkole, odgrywało w nim nauczanie w języku polskim, o co zabiegały także władze kościelne:  

 

(…) a tu domagał się słusznie ks. arcybiskup i rodzice panienek, aby wykład nauk odbywał się nie w 

innym, tylko w polskim języku, iżby zakład stał się nie tylko ogniskiem religijnego wychowania, ale także 

walną tamą przeciw rządowej germanizacji17. 

 

Pensjonat i szkoła dla panien wkrótce powiększył się o szkołę dla dzieci z uboższych rodzin, w których nauczano 

zarówno Polaków jak i Niemców. Z czasem spowiednikiem sióstr został Jan Koźmian. Generał zapraszał na okres 

                                                
13 S. Załęski, dz. cyt., s. 65. 
14 „Przegląd Poznański”, t. 24, s. 57-74. S. Załęski, dz. cyt., s. 67-68 
15 Stanisława Paula Chłapowska, córka Stanisława Chłapowskiego i Henryki Morawskiej. Profesję złożyła w Paryżu, przez kilka lat pracowała w Poznaniu, a 
ostatni etap życia – naznaczony gruźlicą – spędziła w Rzymie, gdzie zmarła 30 sierpnia 1863 roku. 
16 D. Chłapowski, Kronika rodzinna, t. 1, Kraków 1978,  s. 180, maszynopis 
17 S. Załęski, dz. cyt., s. 72 
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wakacji letnich do Turwi siostry i ich wychowanków. Na ten czas oddawał im pałac i park, sam natomiast 

osiadał w „dawnym dworku”18. 

Edykt cesarski rozwiązujący klasztory z 4 lipca 1872 zmusił poznańskie siostry, w tym najpewniej Józefę 

do przeniesienia się pod opieką Jana Koźmiana do Śmichowa opodal Pragi. 14 września dom na Wildzie opuściły 

2 ostatnie zakonnice, zatem domniemywać można, iż już w tym czasie Józefy nie było w Polsce. Odrodzony dom 

w Pradze borykał się początkowo z problemami. Spadek liczby pensjonariuszek i uczennic związany był z 

nieznajomością czeskiego i prowadzeniem nauczania opartego o wzorzec pruski. Za sprawą Koźmiana, który 

przedstawił sprawę Matce generalnej Lehon, na czele zakładu praskiego w sierpniu 1876 roku stanęła siostra 

Józefa. Czekało ją zadanie niezwykle trudne, gdyż wymagało pogodzenia trzech narodowości: Czechów, Polaków i 

Niemców. Wsparciem duchowym okazały się listy kardynała Ledóchowskiego, który w niezwykle budujących 

słowach wskazywał na zasługi Sercanek. Rosnąca liczba pensjonariuszek wymogła rozbudowę zakładu. W 1879 

roku przystąpiono do sporządzenia projektu nowej świątyni, które to zadanie powierzono wiedeńskiemu 

architektowi Ferdinandowi Zehngruberowi (1828-1891). Realizacji planu dokonał Ghislain Bethun w latach 1882-

1884. Na ręce matki przełożonej brat Kazimierz przekazał przesłane przez Kardynała relikwie św. Sebastiana19. 

Za jego pośrednictwem skierowała Józefa do Leona XIII pismo, w którym upraszała o papieskie błogosławieństwo: 

 

Ojcze święty! Przełożona domu Serca Jez. w Pradze i jej zgromadzenie upadają do stóp W. S. i 

ośmielają się prosić o błogosławieństwo, któryby włożone było do kamienia węgielnego pod kościół, 

mający się budować pod wezwaniem Najśw. Serca Jezusowego. O błogosławieństwo to proszę w tej 

szczególnej intencyi, aby dla tych wszystkich, którzy się w tym kościele modlić będą, uprosić łaskę 

coraz głębszego poznania i miłości Najśw. Serca Jezusowego20. 

 

Wkrótce powstał kompleks klasztorny zbudowany z okazałej świątyni, klasztoru z 40 siostrami, pensjonatem, 

szkołą oraz obszernym parkiem. Ostatnie lata życia spędziła Józefa w klasztorze lwowskim. Tam też zmarła 

pozostawiając po sobie opinię doskonałej organizatorski życia klasztornego oraz troskliwej wychowawczyni. 

 

 Połączenie obu sióstr – Zofii i Józefy, stanowiła osoba Tekli Chłapowskiej – ostatniej żeńskiej właścicielki 

rodzinnego majątku w Turwi. Tekla z Mańkowskich Chłapowska (23 V 1885 – 23 XII 1962) była córką Antoniny 

Chłapowskiej (1852-1936) i Wacława Mańkowskiego (1850-1909). 27 grudnia 1909 pojęła za męża Zygmunta 

                                                
18 Tamże, s. 79. 
19 Tamże, s. 147. 
20 Tamże, s. 148. 
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Chłapowskiego (1869-1919). Ich małżeństwo związek miało z 

rodzinną tragedią: podczas polewania w lasach opodal 

Rąbinia, Zygmunt przypadkowo wystrzelił ze strzelby i 

śmiertelnie ranił Kazimierza Mańkowskiego, swego 

późniejszego szwagra. Tragiczne zdarzenie doprowadziło 

jednak do zawarcia małżeństwa, które trwało zaledwie 10 lat i 

przerwane zostało śmiercią Zygmunta w Warszawie pod 

kołami tramwaju. Uhonorowana została medalem Pro 

Ecclesiae et Pontifice. Aktywnie wspierała Zakład dla 

Niewidomych w Laskach. 

„Do ponurego pałacu turewskiego wkroczyła 

promieniująca młodą urodą, żywa, pełna temperamentu i 

energii ciocia Uja; tak ją powszechnie w rodzinie nazywano”21. 

Postać Tekli ostatniej żeńskiej właścicieli Turwi, jest szczególnie wyraźna z racji jej obecności w pamięci mej 

babki ciotecznej, która „Dziedziczkę”, jak do dzisiaj o niej się w rodzinnej Turwi mówi, dobrze pamiętała. Jako że 

nie doczekała się potomstwa z Zygmuntem, to też grom swej uwagi i nakładów pieniężnych przeznaczyła na 

wsparcie miejscowych dzieci i młodzieży. Ze wspomnień mej babki wiem, iż każde z dzieci przystępujących do I 

Komunii Świętej otrzymało od Tekli łańcuszek i medalik. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci 

otrzymywały jabłka, orzechy z przypałacowego ogrodu, białą, haftowaną chusteczkę oraz okolicznościowy 

obrazek. Przy okazji Bierzmowania Chłapowska pełniła rolę świadka przystępujących do Sakramentu dzieci. 

Działająca od czasów Generała Chłapowskiego ochronka, założona przez bł. Edmunda Bojanowskiego, 

funkcjonowała nieprzerwanie do wybuchu wojny. Dzieci w niej przebywające w sposób szczególny pozostawały 

pod opieką Tekli. Tragiczna śmierć Zygmunta w Warszawie w 1919 zrządziła, iż majątek przeszedł pod zarząd 

Uji. Nie mając potomstwa przekazała rodzinne dobra adoptowanemu synowi Krzysztofowi Morawskiemu-

Chłapowskiemu (1903-1981). Ostatnie lata życia spędziła w Bruczkowie k. Borku Wielkopolskiego, w klasztorze 

ojców Werbistów, których przez lata była dobrodziejką. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w latach 1920-1921 

funkcję kapelana u hrabiny pełnił o. Franciszek Herud, werbista, który następnie został prefektem uczniów w 

Bruczkowie. 

  

                                                
21 K. Morawski, dz. cyt., s. 150.8 
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 Poza Józefą, wszystkie wspomniane powyżej mężyny połączyło poza 

rodowym nazwiskiem, także miejsce wiecznego spoczynku – 

przykościelna nekropola w niezbyt oddalonym od Turwi Rąbiniu. Nie 

spoczęła tam jednak ostatnia z przedstawicielek rodu, której chciałbym 

poświęcić kilka słów. Powszechnie znana pod pseudonimem 

Modrzejewska, Jadwiga Helena Misel za sprawą ślubu z Karolem Bodzętą 

przyjęła nazwisko, a w raz z nim swoisty wzór osobowy, który cechował 

wszystkie przedstawicielki rodu, co zauważono już w jej czasach:  

 

(…) Chciałbym wiedzieć, która Radziwiłłówna etc.… ma to, co 

Helena Modrzejewska, której Salon przyjmuje u siebie królewską 

angielską arystokracyę w Londynie? której… cóż ich życie przy jej 

życiu! – a to jest tylko cnotliwa i genialna osoba, i tylko hrabina Chłapowska (…)22 

 

 Helena Modrzejewska podczas wizyt składanych u rodziny męża – w Turwi, Kopaszewie, a w późniejszym 

czasie także w Czerwonej Wsi, które z niebywałym pietyzmem opisała w zachowanej korespondencji, zabiegała o 

uznanie i akceptacje – wszak nie należała do stanu szlacheckiego i wykonywała zawód, który podówczas nie 

cieszył się estymą, którą posiada współcześnie – przede wszystkim ze strony matki Karola. Osoba Generała 

Dezyderego była dla niej ucieleśnieniem surowych, lecz pięknych cnót, autentycznej duchowości i tytanicznej 

pracy, która i jej nie była obca. O uznaniu dla jego osoby świadczą słowa skierowane przez Modrzejewską do 

Ludwiki Chłapowskiej, które dobitnie świadczą o zainteresowaniu życiem Generała: „Proszę Cię droga Luniu, 

podziękuj bardzo a bardzo Tatce i Mamcie za przesłanie moim dzieciom pamiętników Jenerała (…)”23. Równie 

wymowny, a zarazem niezwykle plastyczny i ponownie kierujący ku sacrum, w tym wypadku spowijającego 

postać dostojnego nestora rodu, jest fragment opisu pozostawiony przez Modrzejewską w autobiografii. Jest on 

zapisem obserwacji z logii znajdującej się w kaplicy przypałacowej w Turwi (która połączona jest krytym 

gankiem z budynkiem pałacu): 

 

Nigdy nie zapomnę mego pierwszego wrażenia z wizyty w jego domu [Generała, przyp. E.P.] 

Przyjechaliśmy około godziny dziewiątej wieczorem i przyjął nas syn generała -  Tadeusz 

                                                
22 C. K. Norwid, Pisma do dziś odszukane, t. IX Listów część druga, Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego, Warszawa 1937, s. 414. 
23 List Heleny Modrzejewskiej do Ludwiki Chłapowskiej [w:] Korespondencja Heleny Modrzejewskiej, t. II, Warszawa 1965, s. 267. 
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Chłapowski, ten sam, którego spotkałam przed dwoma laty w Poznaniu i który przedstawił mi 

mego późniejszego męża. Było już po kolacji, i jak nam powiedziano – generał razem ze swym 

szwagrem hrabią Gutakowskim znajdują się w kaplicy, gdzie cała rodzina gromadziła się 

codziennie na wieczorną modlitwę. Wprowadzono nas na chór, żeby uniknąć poruszenia i 

przerwania modlitewnego nastroju naszym wejściem do kaplicy. Skoro uklękliśmy obok organów, 

oczom moim przedstawił się widok, który aż dotąd zachowała żywo w pamięci. Na stopniach 

ołtarza klęczało dwóch starców powyżej osiemdziesiątki – generał Chłapowski i jego szwagier, 

obaj głęboko pogrążeni w modlitwie. (…) Gdy spoglądałam tak z góry na tych starych ludzi 

klęczących przed ołtarzem, inny obraz stanął mi przed oczyma. Zobaczyłam pole bitwy, zalane 

krwią naszej młodzieży, płomienie, dym, szubienice i wszystkie okropności ostatniego powstania, 

okrucieństwa kozaków, wiarołomne postępowanie Prus – wszystkie krzywdy wyrządzone od 

wieku z górą narodowi, który wysoko nad głową nosił sztandar chrześcijaństwa, walcząc za wiarę 

i cywilizację (…)24. 

 

Pobyt w gnieździe rodzinnym rodu trwał trzy dni, w trakcie których Helena doznała wielu oznak życzliwości, 

zwłaszcza ze strony sędziwego i co by tu dużo mówić – konserwatywnego Dezyderego. Modrzejewska wchodząc 

do rodziny wykazała się ogromnym wyczuciem emocji w niej panujących. Słowa wcześniej cytowane bynajmniej 

nie były „formułą chłapowszczyzny”, lecz – co pokazała Aktorka w ciągu całego swego życia – swoistym 

programem życiowym, który niewątpliwie przyczynił się do osiągnięcia przez nią scenicznego sukcesu. 

Jednocześnie młoda, energiczna, niepozbawiona uroku osobistego Helena, ożywiła nieco skostniałą rodzinę, 

dodając do grona nielicznych w jej obrębie profesji związanych przede wszystkim z wojną o polityką, powiew 

świeżości. Modrzejewska stała się wkrótce bożyszczem tłumów, symbolizowała sukces kobiet, stopniowe coraz 

większe ich znaczenie w dziejach narodu. „Czas” w grudniu 1868 pisał o niej: 

 

Młoda artystka, pełna zamiłowania sztuki i szlachetnej ambicji za każdem oddaniem sobie 

zaszczytnej słuszności, rosła w potęgę, przewyższała się, dzisiejszy występ lepszy był od 

wczorajszego, wczorajsze usterki w grze znikały dzisiaj wobec coraz głębszych z każdym dniem 

studiów, w których mistrzynią była artystce po największej części natura i nieporównany instynkt 

artystyczny. 

 
                                                
24 H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, s. 
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Kunszt sceniczny a przy tym aura niezwykle statecznej, oddanej rodzinie i idei narodowej matrony, uczyniły z 

Modrzejewskiej na długie lata jeden z niedoścignionych wzorców kobiety sukcesu. Determinacja w walce o 

uzyskanie określonej pozycji naznaczona ogromną pracą i wysiłkiem były natomiast cechami, które w oczach 

Chłapowskich znalazły największe uznanie. 

 

 Zaledwie kilka przedstawionych w niniejszym tekście postaci kobiet niezwykłych w swej zwyczajności, 

pokazuje dobitnie nie tylko na ich rolę w obrębie rodziny, życiu społecznym, a w szerszej perspektywie w 

promowaniu polskości i walce o jej zachowanie, ale również potrzebę pogłębionych badań nad życiorysami i rolą 

kobiet z rodu Chłapowskich nie tylko w Wielkopolsce, ale także – co uzasadnione jest przede wszystkim przez 

koligacje rodzinne – w perspektywie o wiele szerszej. Wokół kobiet z rodu Chłapowskich narosło wiele 

nieprawdziwych i tendencyjnych opinii, zwłaszcza deprecjonujących ich religijność oraz postrzegających ją jako 

wyraz fanatyzmu. Doskonałym przykładem są tutaj stwierdzenia Zdzisława Grota, twierdzącego, że to właśnie 

religijna atmosfera domu turewskiego miała stać się przyczyną samobójczej śmierci Zofii25. Nie sposób nie 

wspomnieć również o jednej z najsłynniejszych przedstawicielek rodu czasów nam współczesnych, również 

noszącej imię patronki mądrości – Zofii Morawskiej (1904-2010) urodzonej w Turwi, damie Orderu Orła Białego, 

jednej z najbardziej zasłużonych działaczek na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. 

Podobnych jej skromnych, nie baczących na szlachecką przeszłość, lecz otwartych na potrzeby czasów im 

współczesnych mężyn Chłapowskich jest wiele. Zasługują na uwagę i przywrócenie naszej pamięci tym bardziej, 

że ich praca – w przeciwieństwie do mężczyzn – rzadko spotykała się z publicznym, należnym uznaniem, często 

natomiast wymagała wielu osobistych poświęceń i wyrzeczeń.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Z. Grot, Dezydery Chłapowski, Warszawa–Poznań 1983, s. 195 i n. 
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Ź R Ó D Ł A   I L U S T R A C J I 

 

Antonina z Grudzińskich Chłapowska, Józef Sonntag, ok. 1820, olej na płótnie, zbiory prywatne. 

Zofia Chłapowska, zbiory Dezyderego Chłapowskiego w Krakowie. 

Józefa Chłapowska, zbiory Dezyderego Chłapowskiego w Krakowie. 

Tekla z Mańkowskich i Zygmunt Chłapowscy w Turwi, ok. 1900, zbiory prywatne 

Helena Modrzejewska, Helena Modrzejewska w roli tytułowej w sztuce „Barbara Radziwiłłówna”, 1865, portret 

Walerego Rzewuskiego. 
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Emilian Prałat – doktor nauk humanistycznych, historyk 

sztuki, filolog slawista. Swoje zainteresowania badawcze 

koncentruje przede wszystkim na sztuce wielkopolskiej, 

zwłaszcza związanej z mecenatem artystycznym rodu 

Chłapowskich, ponadto na sztuce Słowiańszczyzny 

Południowej i Bizancjum. W kręgu jego uwagi pozostaje 

również ikonografia, procesy recepcji oraz pogranicza 

kulturowe. Pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków 

powiatu kościańskiego, co znajduje odzwierciedlenie w 

zainteresowaniach i aktywnej działalności na rzecz 

ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Jest 

stypendystą MNiSW, członkiem kilku Towarzystw, 

autorem licznych artykułów naukowych, a także książek, z 

których najważniejsze to: 

Wielcy w niepozornym. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i 

polsko-chorwacka korespondencja. Stosunki kulturalne 

między Wielkopolską a Chorwacją w XIX wieku / Velikani 

u neprimjetnome. August Šenoa, Josip Eugen Tomić i 

poljsko-hrvatsko dopisivanje. Kulturne veze između Velike 

Poljske i Hrvatske u 19. stoljeću, Poznań-Łódź 2014. 

Miejsca i Sztuka. Turew, Poznań 2012. 

 
 


