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O Pusłowskim w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Wydaje się, że nie sposób mówić o współczesnej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede
wszystkim historii Muzeum UJ Collegium Maius bez Xawerego Pusłowskiego (1875-1968). A warto
wspomnieć tę postać szczególnie w tym wyjątkowym roku – w stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości. Nie bez powodu, Maria Rostworowska przygotowując o nim książkę określiła jego życie
„czasem nie straconym”, - bez wątpienia człowiek ten nie zmarnotrawił swojego życia.
Wkład Xawerego Pusłowskiego w działalność na rzecz odrodzenia po latach zaborów Polski był
niebagatelny, a jednak zazwyczaj, gdy wspominamy w środowisku akademickim Pusłowskiego czynimy tak
z powodu jego niezwykłej hojność wobec naszej uczelni. Rzeczywiście w 1953 roku Pusłowski oﬁarował
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu nieruchomość przy ulicy Westerpaltte 10 oraz kolekcję 100 dzieł sztuki
wybranych z rodzinnego zbioru Pusłowskich. Kolekcja była niebagatelna i stanowiła olbrzymi wkład w nowo
utworzone Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niemu Alma Mater wzbogaciła się o obrazy Matejki,
Malczewskiego, Mehoﬀera, Boznańskiej a także Massysa, Cranacha, Delacroix i wielu innych. Do budynku
Collegium Maius traﬁły z czasem także kolekcje rzeźb, mebli, ceramiki, tkanin czy zabytkowych zegarów.
To wszystko dziś można podziwiać w budynku Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej.
Xawery Pusłowski to także działacz polityczny i patriotyczny – a jego postawa umiłowania wobec
Polski kształtowała się w bardzo trudnych warunkach. Pusłowski związany był z Krakowem od dziecka,
a w latach 1894-1897 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak I wojna światowa zastała
Pusłowskich nie w Krakowie, a w ich majątku rodzinnym w miejscowości Czarkowy (Świętokrzyskie).
W tych okolicach prowadzone były walki pomiędzy oddziałami rosyjskimi a wojskami legionistów
dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Pusłowscy nie pozostali bierni i udzielili schronienia polskim
legionistom, za co w odwecie Rosjanie spalili cały dwór, a między innymi Xawerego Pusłowskiego
aresztowano. Ostatecznie na mocy wyroku Pusłowski został internowany w Moskwie. Czasu jednak nie
marnował zaangażował się w działalność organizacji polonijnych – był prezesem Komisji Artystycznej Teatru
Polskiego w Moskwie. Współpracował z polskimi pisarzami, poetami z którymi wydał wspólnie tomik poezji
Śpiewnik Bogorodzki. Działał w Polskim Komitecie Likwidacyjnym i Centralnym Komitecie Obywatelskim.
W okresie internowania w Moskwie nawiązał nowe przyjaźnie i odnowił stare z Stefanem Osowieckim
(słynnym jasnowidzem), Mieczysławem Limanowskim (geologiem i reżyserem teatralnym), a także wybitnym
slawistą Wacławem Lednickim.
Za swoją aktywność patriotyczną po rewolucji październikowej nazywaną przez bolszewików
szpiegostwem został osadzony w 1918 roku w więzieniu Butyrka. Wyrok był surowy za działalność na rzecz
obcych państw skazano go na karę śmierci. Jedynie interwencja rodziny Hutten-Czapskich ocaliła go przed
egzekucją. Podobno sam hrabia Cziczerin dzwonił w jego sprawie do Dzierżyńskiego by uwolnić go
z więzienia. Te doświadczenia życiowe jeszcze bardziej, jak się wydaje, wzmocniły w nim postawę
patriotyczną. Zaraz po powrocie do niepodległej Polski wstąpił do 8 pułku ułanów. W randze porucznika
oddelegowywano go na stanowisko adiutanta przy generale Emilu Gołogórskim. W 1919 roku w związku
z rozpoczynającymi się obradami pokojowymi w Paryżu, które ostatecznie miały dać odpowiedź, co do
kształtu politycznego przyszłej Europy i świata, Pusłowski został odkomenderowany do służby przy premierze
Ignacym Paderewskim. Towarzyszył premierowi przez cały okres obrad, a gdy już upadł rząd Paderewskiego
pozostał do jego dyspozycji jako oﬁcer łącznikowy. Tymczasem gdy prezydentem został Wojciechowski
powierzono mu funkcję zastępcy adiutanta prezydenta RP oraz szefa kancelarii wojskowej. W tym okresie
Pusłowski współpracuje z najważniejszymi osobami w państwie – ponadto bierze udział w licznych
rozmowach na szczeblu oﬁcjalnym i międzynarodowym. Pusłowski był odpowiedzialny za organizację pobytu
F. Focha w Polsce. Udaje mu się nawiązać liczne, istotne znajomości które sprawią, że pomimo, iż za kilka lat
nie będzie już pełnił służby w strukturach państwowych wciąż będzie uznawany za ważnego emisariusza
sprawy polskiej.
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Jego kariera w dyplomacji RP kończy się dość radykalnie w 1923 roku. Będący wciąż jedną z ważniejszych postaci we władzach państwa pozwolił sobie na słowa krytyki wobec naczelnika Józefa Piłsudskiego.
Na łamach Głosu Narodu w artykule List do Legionistów dał do zrozumienia, że Legioniści oraz ich wódz marszałek Józef Piłsudski ponoszą odpowiedzialność za krwawe zajścia, które miały miejsce w Krakowie
5 listopada 1923 roku. Tym samym jego kariera w rządzie dobiegła końca.
Xawery Pusłowski wciąż jednak działał na rzecz odbudowy pozycji Polski i Krakowa. Warto wspomnieć, że szereg lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. To on organizował pobyty w Krakowie:
Herberta Hoovera – wówczas już nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka
Pétaina, króla rumuńskiego Karola II, maharadżów Kapurtala i Dharanpuru i szereg innych osób.
W okresie kiedy odradzała się wolna Polska Pusłowski zaangażował się także w działalność społeczną i kulturalną. To dzięki m.in. jego wysiłkom udało się zbudować gmach nowoczesnego Muzeum Narodowego
w Krakowie, działał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w klubie sportowym Sokół.
W zasadzie nie sposób wymieć wszystkich jego pól aktywności, choć o tej patriotycznej warto
w sposób szczególny pamiętać zwłaszcza, że odnowiona niepodległa Polska obchodzi właśnie setne urodziny.
To będzie dopiero piąta wystawa organizowana w Pałacu Pusłowskich w ciągu ostatnich 100 lat. Trzy pierwsze
organizował sam Xawery Pusłowski i odbyły się one jeszcze przed II wojną światową, a czwarta w 1998 roku.
Zapraszamy zatem do gmachu, gdzie dziś mieści się Instytutu Muzykologii UJ przy ulicy Westerplatte 10
w Krakowie na jubileuszową wystawę Ksawery Pusłowski w roku 100-lecia niepodległości Polski.
Więcej szczegółów na www.maius.uj.edu.pl
Jakub Osiecki

Drzewo genealogiczne Xawerego Pusłowskiego
Xawery

(1875-1968)
rodziny nie założył

Władysław Emanuel
(1871-1915)
rodziny nie założył

Włodzimierz

Stanisław

(1877-1899)
popełnił samobójstwo

ur. 1873
zmarł w dzieciństwie

Maria z Moszyńskich Pusłowska (1845-1926), córka Piotra

Franciszek (1847-1908)

Zygmunt (1848-1913)

Genowefa z Druckich-Lubeckich Pusłowska (1811-1867)
mieli sześciu synów, dzieciństwo przeżyli tylko dwaj

Franciszek
Ksawery

Franciszek

(1800-1859)

Władysław
(1801-1859)

(1806-1884)

Adam Tytus
(1803-1854)

Wandalin

(1814-1884)

Genowefa

(zm. w 1827)

Teresa

(zmarła
w dzieciństwie)

Józefa z Druckich-Lubeckich Pusłowska (1776-1830)
Wojciech (1762-1833)
herbu odmiennego

Franciszek Pusłowski (zm. 1799)

Stefan (1765-1832)

druga żona
Salomea z Grabowskich Pusłowska
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Wystawa Xawery Pusłowski. Krakowski – polski – światowy mieści się w czterech salach.
Celem ekspozycji jest przedstawienie Xawerego Pusłowskiego jako osoby prywatnej i publicznej.
Na parterze, w dawnej jadalni, zostały zaprezentowane plansze z odbitkami fotograﬁi wnętrz
krakowskiego pałacu Pusłowskich sprzed 1939 roku. Zdjęciom towarzyszą krótkie opisy oraz zarys
historii rodziny i domu. Główna część wystawy znajduje się na I piętrze w trzech salach. W pierwszej
sali, w dawnym salonie, odtworzono ostatni pokój Xawerego Pusłowskiego, w którym mieszkał od
zakończenia II wojny światowej aż do śmierci. Zostały tu zgromadzone pamiątki związane z jego
osobą, takie jak: ubrania, drobne sprzęty, meble, książki, wydane przez niego tomiki poezji oraz
rękopisy utworów literackich, fotograﬁe rodziny i przyjaciół, korespondencja, dzieła sztuki z kolekcji
jego ojca. Jest to próba pokazania Xawerego jako osoby prywatnej – poety, tłumacza, erudyty,
światowca, zamiłowanego ogrodnika, człowieka gościnnego, otwartego i towarzyskiego, niezmiennie
i zawsze zainteresowanego życiem współczesnym we wszystkich jego przejawach.
Druga część wystawy, mieszcząca się w drugim salonie, została poświęcona działalności
publicznej Pusłowskiego po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. Zostały tu zaprezentowane
pamiątki, fotograﬁe z okresu międzywojnia, wycinki z gazet, które gromadził przez całe życie, płaszcz
oﬁcerski z roku 1922. Salon pierwszy i drugi połączony jest niewielkim pomieszczeniem, dawnym
buduarem Marii Pusłowskiej, w którym zostały zaprezentowane wiersze Xawerego oraz fotograﬁe
Krzysztofa Malkiewicza pochodzące z planu ﬁlmowego Dziewczyna z dobrego domu Antoniego
Bochdziewicza, w którym Pusłowski odegrał drobną rolę i na potrzeby, którego udostępnił swój
pałac.
W okresie międzywojennym pałac pełnił funkcję eleganckiej wizytówki Krakowa. Pusłowski
w swoim domu podejmował na prośbę władz miejskich i państwowych wybitne osobistości ze świata
polityki i kultury oraz zorganizował trzy wystawy, z których dochód przeznaczył na budowę nowego
gmachu Muzeum Narodowego. Pierwsza i jedyna po II wojnie światowej tego rodzaju wystawa
w Pałacu Pusłowskich miała miejsce dwadzieścia lat temu, w roku 1998 i została bardzo dobrze
przyjęta. Obecna, jak i poprzednia pozwala również pokazać zwiedzającym część kolekcji Pusłowskich
i przybliżyć tę zasłużoną, choć nieco zapomnianą rodzinę.
Projekt jest realizowany przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Biblioteką Jagiellońską. Wystawa mieści
się w dawnym Pałacu Pusłowskich (Instytutu Muzykologii UJ) przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie.
Eksponaty pochodzą z Muzeum UJ, Biblioteki Jagiellońskiej, Narodowego Archiwum Cyfrowego,
Narodowej Filmoteki, Studia Filmowego KADR, Instytutu Muzykologii UJ oraz ze zbiorów prywatnych.
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu ﬁnansowym ze środków Miasta Krakowa i Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Róża Książek-Czerwińska
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FRANCISZEK XAWERY PUSŁOWSKI (ur. w 1875 r. w Sèvres pod Paryżem – zm. w 1968 r. w Krakowie)

– ziemianin, poeta, działacz społeczny, oﬁcer Wojska Polskiego, amator sztuki i ogrodnictwa, lektor języków
obcych na uczelniach wyższych. Syn Zygmunta i Marii z Moszyńskich.

16 VI 1875 Franciszek Xawery Pusłowski, nazywany Xawerym, a przez znajomych
i bliskich – Sawą, urodził się we Francji (jako obywatel rosyjski), gdzie jego rodzina
mieszkała na stałe.

Koniec lat 80. XIX w. Zygmunt i Maria Pusłowscy wraz z dziećmi przenieśli się na

Xawery Pusłowski w wieku dziecięcym, ok. 1880 r.
Biblioteka Jagiellońska,
Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99

stałe do Polski.
1893 Zdał egzamin dojrzałości w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie i otrzymał obywatelstwo austriackie.
1893-1894 Odbył służbę w kawalerii austriackiej we Lwowie, zdał egzamin oﬁcerski w randze leutenanta (porucznika).
1894-1898 Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1907-1910 Studiował ﬁlozoﬁę i historię sztuki w Berlinie, gdzie uczęszczał m.in.
na wykłady Georga Simmala i Heinricha Wölﬃna.
1914 Wojna zastała Pusłowskiego w rodzinnym majątku w Czarkowach nad Nidą,
gdzie w okolicy w dniach od 16 do 23 września toczyły się walki pomiędzy wojskami
rosyjskimi a oddziałami legionistów Józefa Piłsudskiego.

23 IX 1914 W odwecie za kwaterowanie legionistów wojska rosyjskie zajęły pałac

w Czarkowach i spaliły go wraz z zabudowaniami gospodarskimi. Xawery Pusłowski
został aresztowany i uwięziony w Iwanogrodzie (Dęblin), skąd przewieziono go do
Warszawy, a następnie do Moskwy, gdzie był internowany do zakończenia wojny.
Podczas zesłania został sekretarzem konsula Stanów Zjednoczonych, działał w Centralnym Komitecie Obywatelskim i Polskiej Komisji Likwidacyjnej, był prezesem
Komisji Artystycznej Teatru Polskiego.
1918 Pusłowski został ponownie aresztowany i skazany na śmierć. Dzięki interwencji komisarza ludowego spraw zagranicznych, Gieorgija Cziczerina, został osobiście
Xawery Pusłowski podczas służby wojskowej
w armii austriackiej, 1893 r., Biblioteka Jagiellońska, uwolniony przez Feliksa Dzierżyńskiego i natychmiast udał się do Polski.
Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99

1918 Pusłowski, jako jedyny pozostały przy życiu po śmierci ojca i braci, został właścicielem fabryki papieru
w Kuczkuryszkach na Wileńszczyźnie, majątku Czarkowy oraz pałacu wraz z bezcenną kolekcją dzieł sztuki
w Krakowie. Wstąpił do Wojska Polskiego w randze porucznika w 8. Pułku Ułanów i został adiutantem
gen. Emila Gołogórskiego w Krakowie.
1919-1923 Pusłowski pełnił służbę publiczną w Misji Międzysojuszniczej odpowiadającej za przebieg granic
i organizację plebiscytów w Cieszynie i w Bytomiu. Podczas konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku był
sekretarzem premiera i ministra spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego. Po powrocie do Polski
został jego sekretarzem, a następnie jako oﬁcer nadetatowy w randze majora szefem Kancelarii Wojskowej
Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.

1924 Pusłowski został przesunięty do rezerwy za publikację w Głosie Narodu listu otwartego „do legionistów

polskich” po tragicznych wypadkach krakowskich w 1923 roku, w którym – niezgodnie z obyczajem żołnierza –
zabrał głos w sprawach politycznych.
1924-1939 Jako osoba prywatna Pusłowski był nieoﬁcjalnym szefem protokołu wszystkich prezydentów
miasta Krakowa. W swoim pałacu podejmował osobistości przybywające z wizytą oﬁcjalną do Polski. Ponadto
prowadził działalność w różnych stowarzyszeniach, m.in. jako wiceprezes krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych oraz Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego. Angażował się w działalność charytatywną i społeczną
(m.in. zbierał fundusze na budowę gmachu Muzeum Narodowego), był także prezesem klubów sportowych,
takich jak oddział wioślarski Sokoła, sekcji bokserskiej Wawelu, żydowskiego klubu sportowego Makkabi
w Nowym Korczynie.
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Xawery Pusłowski - student i poeta, 1898 r.
Biblioteka Jagiellońska,
Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99

1939-1945 Wojnę przeżył w Krakowie, czasem wizytując Czarkowy.
1940 Pusłowski oddał parter swojego domu na potrzeby Rady Głównej Opiekuń-

czej – organizacji charytatywnej powstałej w 1916 roku w Warszawie. Na nowo
została ona powołana na wniosek kardynała Sapiehy. RGO miała na celu nieść
pomoc zubożałym Polakom. W roku 1940 Niemcy zgodzili się na reaktywizację
organizacji.

1945 Na podstawie reformy rolnej z 6 IX 1944 roku wszystkie majątki ziemskie

Xawery Pusłowski w mundurze Wojska Polskiego
w okresie służby na Śląsku Cieszyńskim, 1920 r.
Biblioteka Jagiellońska, Zbiory Specjalne,
sygn. Przyb. 1204/99

Xawery Pusłowski w okresie międzywojennym
Biblioteka Jagiellońska,
Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99

Pusłowskiego, w tym Czarkowy, zostały znacjonalizowane.
1945-1968 Pomimo podeszłego wieku i pogarszającego się stanu zdrowia, niemal
do końca życia Pusłowski był aktywny na wielu polach.
W 1946 roku został sekretarzem UNRRY (Administracja Narodów Zjednoczonych
do spraw Pomocy i Odbudowy). Był tłumaczem przysięgłym pięciu języków przy
Sądzie Okręgowym w Krakowie, pracował w prywatnym biurze tłumaczeń,
był lektorem języków obcych (francuskiego, angielskiego, niemieckiego)
na krakowskich uczelniach: Akademii Górniczej, Politechnice oraz Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdzie prowadził wykłady o Szekspirze. Ponadto przez krótki czas uczył
języka angielskiego w Gimnazjum Nowodworskiego i w Towarzystwie Uniwersytetu
Robo- tniczego oraz był przewodnikiem po Wawelu.
Był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, członkiem Komisji Literatur Zachodnich PAU, członkiem zarządu Robotniczego Klubu Sportowego Groble
(później Unia).
Pusłowski do śmierci mieszkał w swoim domu w Krakowie, w przydzielonym mu
pokoju na II piętrze. Pozostałe pomieszczenia rezydencji zamieszkiwali lokatorzy.
Od roku 1945 pałac stał się również siedzibą Instytut Muzykologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Xawery nadal prowadził intensywne życie towarzyskie. Przychodziło
się do Sawy w odwiedziny, a gospodarz częstował specjałami zachodnimi, przysyłanymi mu przez krewnych i przyjaciół mieszkających za granicą (m.in. Edwarda
Raczyńskiego). Bywali tu przyjaciele z dawnych lat, artyści, literaci, sportowcy, żołnierze, studenci. Do najbardziej znanych gości należeli m.in.: Sławomir Mrożek, Wisława
Szymborska, Leszek Herdegen, Tadeusz Kantor, Helena Majdaniec, Krystyna Zachwatowicz, prof. Władysław Tatarkiewicz, Ewa Demarczyk.
1953 Przymuszony przez okoliczności polityczne powojennej Polski, będąc bez
środków ﬁnansowych i chcąc ratować zbiory, Pusłowski sporządził zapis notarialny,
w którym przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu swój dom oraz 100 wybranych
obiektów z kolekcji. Po jego śmierci pozostała część kolekcji decyzją Sądu Powiatowego przeszła na własność Skarbu Państwa. Najcenniejsze z obiektów można oglądać
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, natomiast archiwum
Pusłowskich, dziś już niekompletne, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej.
Część wyposażenia Pałacu Pusłowskich można podziwiać w Dworku Jana Matejki
w Krzesławicach.

12 VII 1968 Xawery Pusłowski umiera w swoim rodzinnym domu w Krakowie przy ul. Westerplatte 10.

Xawery Pusłowskich jako sekretarz dyrektora krakowskiego biura UNRRA, 1946 r.
Biblioteka Jagiellońska, Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99

opracowała Róża Książek-Czerwińska

Xawery Pusłowski na dziedzińcu zamku wawelskiego, 1960 r.
Biblioteka Jagiellońska, Zbiory Specjalne, sygn. Przyb. 1204/99
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Kontusz, k. XIX w., tkanina wierzchnia:
wełna i pas kontuszowy półlity
czterostronny, Słuck, przed 1840 r.

Strój balowy w stylu Ludwika XVI,
J. Lipczyński, Kraków,
pocz. XX w. (1912 ?)
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Wystawa Xawery Pusłowski. Krakowski – polski – światowy w Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie,
czynna będzie do 31 stycznia 2019 roku, w dniach: pon-pt 10:00-16:00, sob. 10:00-14:00, wstęp wolny.

finisaż
4 lutego br. zapraszamy na finisaż wystawy Xawery Pusłowski. Krakowski – polski – światowy.
W godz. 10:00-16:00 będzie można po raz ostatni zwiedzić ekspozycję. O godz. 16:00 odbędzie się oprowadzanie
kuratorskie poprowadzone przez panią Różę Książek-Czerwińską. O godz. 17:00 rozpocznie się Five o'clock u Sawy,
w ramach którego prof. Andrzej Chwalba opowie o działalności dyplomatycznej Xawerego Pusłowskiego w okresie
międzywojnia. O godz. 18:30 nastąpi pokaz filmu Dziewczyna z dobrego domu w reż. Antoniego Bohdziewicza, którego akcja rozgrywa się w noc sylwestrową 1961 roku, kiedy główna bohaterka - Joanna ma zaręczyć się z wybranym
przez matkę kandydatem na męża. Splot okoliczności sprawia, że Joanna, zamiast w ramiona narzeczonego trafia
na zupełnie inną zabawę sylwestrową, gdzie poznaje Tadeusza… Wdzięczna komedia z 1962 roku została zrealizowana częściowo we wnętrzach Pałacu Pusłowskich, a jedną z drugoplanowych ról zagrał nie kto inny jak hrabia Xawery
Pusłowski, bohater naszej wystawy.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
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