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Choinka w Zimowym Ogrodzie 
 
(fragment niepublikowanej ksiazki „Tyszkiewiczowie. Od Landwarowa do Los 
Angeles”) 

 
 

 ... Kretynga lezala na Zmudzi, nad rzeka Okmiana, na drodze z Taurogonu. 
W chwili kupna, majatek byl brzydki, nie bylo zadnego dworu tylko dwa 
domy polozone jeden wyzej, drugi nizej. Z dawnych czasów przetrwala 
„Stara Szwajcarka” i stare deby, sadzone jeszcze przez Chodkiewiczów, 
dawnych wlascicieli, pochowanych w krypcie koscielnej. Drzewa te zostaly 
otoczone wyjatkowa opieka, puste w srodku wypelniono kamieniami, a na 
zewnatrz sciagnieto zelaznymi obreczami. Nowo wybudowana rezydencja 
nie miala okreslonego stylu i nie przypominala z przepychem urzadzonego 
palacu. Nadal wygladala jak dwa osobne domy, tyle ze odnowione. Róznica 
poziomów miedzy nimi wynosila ok. 2 metrów. Na pierwszym pietrze 
wyzszego domu urzadzono biblioteke, obok gabinet, z którego hr Józef 
kontrolowal przez lunete ruch w alei lipowej. Przy oknie w gabinecie 
znajdowala sie tzw. „traba”, przez  która mozna bylo porozumiewac sie z 
kancelaria na parterze. (...) Ale hr Józef nie bylby soba, gdyby nie zaczal 
wymyslac czegos oryginalnego. Tak wiec te zwykle w sumie domy 
polaczyl, urzadzonym z basniowym przepychem, slawnym potem w calej 
Europie, Ogrodem Zimowym. W ogrodzie wybudowano male stawy, 
polaczone kanalami, a nad nimi przerzucono mostki. Nad stawami dwa 
wodotryski. Miedzy nimi kaskada wpadajaca do trzeciego stawu z 
wysokosci jednego pietra. Dól ogrodu otoczono sztucznymi skalami i 
grotami. W najwiekszej z nich podawano potem bezplatnie podwieczorki 
licznym wycieczkom przybywajacym z Klajpedy, Tylzy, Królewca i 
letnikom z Polagi. W grocie tej mozna bylo zmiescic az sto osób. 
Sprowadzono niezwykle cenne okazy egzotycznych roslin. Slynna 
„Aurecaria” dochodzila do wysokosci drugiego pietra. Te sama wysokosc 
osiagaly liczne palmy sprowadzone z Afryki. Ogród Zimowy oswietlony byl 
trzema lukowymi lampami elektrycznymi, dla których hr Józef wybudowal 
elektrownie poruszana turbina wodna podczas jesiennej sloty, a para wodna 
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uzyskana z opalanego drzewem lub torfem wielkiego kotla, podczas zimy. Z 
czasem lampy lukowe zamieniono na zarówki.  
      Zycie rodziny Tyszkiewiczów toczylo sie wiec miedzy Kretynga a 
Polaga, miedzy zima a sezonem letnim, polagowskim. Wszystko szlo swoim 
rytmem. Dzieci rosly, chopcy uczyli sie w Petersburgu, pozostajac pod 
opieka wychowawcy pana Bahra. Przyjezdzali do domu tylko na wakacje i 
swieta. Dziewczynki mialy swoich domowych nauczycieli. Kazde z dzieci 
wykazywalo inne zainteresowania, mialo inne upodobania i charakter. 
 
Wychowaniem licznej, mlodej latorosli zajmowaly sie glównie bony i 
nauczycielki, precyzyjnie dobierane przez rodziców. A kryteria w 
dobieraniu byly rózne. Dla hr Zofii najwazniejszy byl intelekt, umiejetnosci, 
ukonczone szkoly i komunikatywnosc. Dla hr Józefa bezwzglednie 
wymaganym warunkiem  w przypadku nauczycielki byla uroda. W tym celu 
kazal wraz z oferta przysylac fotografie. Przegladal potem nadeslane zdjecia 
i brzydkie kandydatki natychmiast odrzucal. Raz osoba starajaca sie o 
posade przyslala bardzo piekny swój wizerunek, a w liscie zaznaczyla, ze w 
rzeczywistosci jest jeszcze ladniejsza. Na te wiec hr Zofia kategorycznie sie 
nie zgodzila. Hr Józef poza tym stawial jeszcze jeden warunek, który 
dotyczyl wszystkich pracowników, równiez na stale przebywajacych, 
lekarzy, inzynierow i rzemieslników. Kazdy kandydat na pracownika musial 
grac na jakims instrumencie, lub spiewac. Pan na Kretyndze kochal muzyke, 
a od kiedy siedzial w domu przykuty do wózka inwalidzkiego, byla ona jego 
jedyna rozrywka. Orkiestre musial miec przez caly rok. Sprowadzil w tym 
celu z Czech grupe rodzin rzemieslniczych, których czlonkowie nalezeli do 
róznych zespolów muzycznych. Przez jakis czas pomysl zdal egzamin, bo 
ludzie ci pracowali w majatku i tworzyli dosc zgrana grupe muzyczna. Z 
czasem jednak orkiestra sie rozproszyla, Czesi powrócili do swojego kraju, 
zostala tylko jedna rodzina Suchanków, która wrosla juz  w nowe warunki. 
W zwiazku z tym hr Józef zapragnal tworzyc orkiestre z domowników, no i 
koniecznie musiala byc zatrudniona nauczycielka muzyki, która dawalyaby 
regularne koncerty. Najodpowiedniejsza kandydatka wydala sie 20-to letnia 
Freulan Retty. Selma Retty, córka Wlocha i Niemki, wysoka blondynka o 
niebieskich oczach w ciemnej oprawie, przyjechala zaraz po ukonczeniu 
Konserwatorium w Berlinie. Koncertowala juz jako piecio letnie „cudowne 
dziecko” . Wszyscy twierdzili, ze rzeczywiscie byla niezwykle 
utalentowana, nigdy sie nie przygotowywala, kazdy utwór, Chopina, 
Bethovena czy Mozarta, potrafila zagrac ze sluchu, wprawiajac sluchaczy w 
niemaly zachwyt. Po przyjezdzie do Kretyngi ukladala wiec programy, 
rozdawala role w duetach czy tercetach, tworzyla amatorski chór. Doktor 
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gral na wiolonczeli, nauczycielka Angielka spiewala pieknym 
mezzosopranem , a panna Retty z braku glosu „slicznie gwizdala”. Nuty 
sprowadzane byly z Berlina, na galerii zimowego ogrodu ustawiano 
fortepian, a wokól zasiadali domownicy. Do tego na dole, wsród grot i 
egzotycznych palm, zbierala sie publicznosc z miasteczka. Selma Retty w 
dlgiej wydekoltowanej sukni schodzila w przerwie na dól i klaniajac sie 
pieknie zbierala oklaski od licznych wielbicieli jej talentu. Hr Józej byl tak 
zachwycony nowym muzycznym nabytkiem, ze wszyscy  przymykali oczy 
na licznie jej wady i dziwadztwa. Przede wszystkim nie spelniala  roli, do 
jakiej byla przeznaczona, nauczycielki muzyki i niemieckiego. Uwielbiala 
wszelkie wyjazdy, co bylo w zasadzie jej glównym zajeciem. Wszedzie 
miala znajomych i przyjaciól, wszedzie gnaly ja jakies interesy. Jak 
zaprzegane byly konie przed stajnia, obojetnie kto i dokad jechal panna byla 
juz naszykowana do podrózy. Czy to do Polagi, czy do Klajpedy (Memla), 
czy tez do jakiegos folwarku, wszedzie byla pierwsza. W zwiazku z tym nie 
miala kiedy udzielac lekcji. Niemiecki byl wyznaczony na godziny 
popoludniowe, muzyka na ranne. Po poludniu gdzies podrózowala, a rano 
byla strasznie zmeczona po nocnych  wizytach u znajomych. Zwykle 
ziewajac wstawala z lózka, dawala jakas game do zagrania, po czym 
zaczynala przyjemnie gawedzic, czestujac dzieci cukierkami, których miala 
mnóstwo od wielbicieli. Byla przy tym bardzo nieporzadna. Jako glówny 
lokator jej pokoju naczelne miejsce zajmowal kot, znaleziony przypadkiem 
w parkowej alei, który uwielbial spac na rzucanych na podloge 
wieczorowych sukniach. (...) 
Hr Józef jako zagorzaly wielbiciel wszelkiego rodzaju wynalazków, musial 
miec tez przy sobie na stale inzyniera, albo elektrotechnika, którzy równiez 
zaliczali sie do domowników. No i oczywiscie nie mozna zapomniec o 
plenipotencie, panu Jarmulowiczu. Jego zadaniem bylo objezdzac wszystkie 
liczne i rozlegle majatki. Mial on duza rodzine, wiec zone wysylal na zime  
do miasta, a sam zamieszkiwal w kretyngowskim domu. Pan Jarmulowicz 
byl wielkim patriota, uwielbial literature polska i czesto przy stole, 
wieczorami z wielkim namaszczeniem odczytywal strofy z poematów  
Mickiewicza, Slowackiego, Krasinskiego. Robilo to na wszystkich 
domownikach duze wrazenie. Ci wszyscy ludzie, zarówno rodzina, jak i 
rezydenci, nauczyciele i inni nalezeli do tzw. „pierwszego stolu”.  Byl 
jeszcze „drugi ” i „trzeci stól”. 
 Do „drugiego stolu” nalezeli  wszyscy ci, którzy skupiali sie w tzw. 
Bufecie. Tam schodzili sie na posilki rózni domowi pracownicy, a rzadzila 
tu wszechmocnie apteczkowa. Byla ona szafarka kuchni, stolowni i spizarni. 
Druga wszechwladna osoba w bufecie byla panna Petronela Pylinska. 
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Zwyczajowo rodzice wydajac córke za maz, dawali jej wraz z wyprawa 
schludna, starannie ubrana osobe, która miala sie ta wyprawa opiekowac i 
pomagac mlodej mezatce w prowadzeniu domu. Taka osoba byla panna 
Petronela. Panna sluzaca musiala byc szlachcianka, nawet z drobnej szlachty 
i odrózniala sie od pokojówek, chociazby tym, ze siedziala przy drugim 
stole, a nie przy trzecim. Pokojówka zwykle uslugiwala pannie sluzacej, 
sprzatala jej pokój, dbala o jej rzeczy. Do obowiazków panny sluzacej bylo 
przychodzic co rano do dzieci, lub do panstwa, budzic, dzieci czesac i 
ubierac, utrzymywac wszystkie osobiste rzeczy w porzadku. No i naturalnie 
kazda osoba w majatku Tyszkiewiczów musiala umiec conajmniej  spiewac. 
Panna sluzaca zwykle nie zgadzala sie siedziec w razie potrzeby przy 
stangrecie, bo uwazala, ze swój honor ma i to jej ubliza.  Tak wiec taka 
osobista panna sluzaca byla dla hr Zofii panna Pylinska, otrzymana jakoby 
w posagu od rodziców Horwattów z Barbarowa. Wygladala na dostojna 
matrone, niezwykle schludna, zawsze starannie ubrana z nienagannie bialym 
i wykrochmalonym kolnierzykiem i zabotem, wlosy uczesane z 
przedzialkiem, nigdy nie oparla sie siedzac, zawsze prosta i sztywna, jak ten 
wykrochmalony kolnierzyk. Rodowita wilnianka mówila czystym akcentem 
wilenskim, uzywala slów, które nie wszyscy znali. Mówila meszty na 
pantofle, kolonki, na spinki do mankietów, wasistas na lufcik. Miala przy 
tym mnóstwo wlasciwych sobie powiedzonek „niech cie kaczki podepcza” 
czy „na pochyle drzewo kozy skacza”. W starszym wieku zrobila sie bardzo 
gderliwa, co stalo sie juz nawet uciazliwe. Wiecznie marudzila, „a po co to 
wszystko”, „nic z tego dobrego nie wyniknie”,  ”a po co pani hrabina tego 
tyle kupuje”, „po co tyle pieniedzy wydawac” itd.W kazdym razie stanowila 
z cala swoja oryginalnoscia jeden ze stalych elementów kretyngowskiego 
domu.Do bufetowego towarzystwa nalezaly tez i inne panny sluzace 
Czasami do bufetu przychodzily nauczycielki, bo atmosfera tam zwykle byla 
pogodna i wesola. Grano w karty, zartowano, muzykowano na mandolinie.  
Trzeci stól, najliczniejszy, obejmowal glównie pracowników fizycznych, 
pracujacycch w obrebie majatku. (...) 
 
W Kretyndze pora roku wyznaczala codzienny bieg. Jesienia wokól domu 
bylo jeszcze  mnóstwo róz i roztaczajacej wspanialy zapach lawendy. Aleje 
usypane zoledziami i kasztanami, tonely w kolorowych lisciach. Zima pod 
dom zajezdzaly sanie po skrzypiacym sniegu. A wiosna na trawnikach 
wyskakiwaly pierwsze fijolki i klomby bialych anemonów. Potem kolo 
jeziora i kaskady ukazywaly sie konwalie. Do tego dochodzace dzwony od 
strony Klasztoru Bernardynów i pianie kogutów od strony folwarków.  
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Potem na trzy miesiace wszystko cichlo, pustoszalo, zaczynal sie sezon 
Polagowski.  
        Ten uregulowany, kretyngowski, jesienno-wiosenny tryb zycia 
zmienial sie diametralnie dwa razy do roku w okresie swiat . Przyjezdzali 
wówczas chlopcy ze szkól w Petrsburgu i liczni goscie. Czulo sie, ze jest 
swieto. Pieciu dorastajacych mlodziencow wprowadzali ogromny ruch I 
ozywienie, opowiadali o swoich róznych szkolnych wyczynach. Uwazano za 
rzecz naturalna, ze mlodsze siostry sa na ich uslugi. Nawet hr Zofia, zwykle 
zajeta sprawami majatkowymi i choroba meza poswiecala im duzo uwagi. 
Wyjatkowa slabosc miala do Wladyslawa, który byl taki czarujacy. A ze 
zwykle nie mial umiaru w wydatkach, matka czesto go potajemnie 
wspomagala. Hr Józef wymagal, zeby synowie ze swojej comiesiecznej 
pensji odkladali jakas okreslona sume, jako zelazne „l’argent de garde”. 
Wszyscy sie do tego stosowali, tylko nie Wladzio, który byl takim esteta, 
kochal sie w pieknych przedmiotach, no i mial niezwykle hojny gest dla 
biednych, ze nigdy nie umial sobie poradzic z umiarem w wydatkach. (...) 
Najstarszy Oles wykazywal okazywal swoja dojrzalosc we wszystkim, co 
robil. Staral sie zastepowac chorego ojca, kazdemu cos poradzil, mlodsze 
siostry traktowal z poblazaniem. 
 
     Podczas swiat Bozego Narodzenia niezwykle przyjemnie bylo siedziec 
wsród palm, szemrzacego wodospadu i calej tej egzotycznej zielonosci, gdy 
za oknem byla sniezna, zimowa zawierucha. Hr Tyszkiewiczowie w 
Landwarowie i zaraz po przeprowadzeniu sie do Kretyngi urzadzali dla 
swoich dzieci choinke. Pózniej , gdy dzieci juz podrosly, zrezygnowali z 
tego zwyczaju, ku niezadowoleniu tych najmlodszych. Choinka urzadzana 
byla tylko dla dzieci sluzby. Przeznaczano na ten cel pieniadze, które do 
dyspozycji dostawaly juz miesiac wczesniej mlode pannu Tyszkiewiczówny. 
Mialy one zrobic liste dzieci, przewidziec co im najbardziej potrzeba i z 
czego sie uciesza i przygotowac prezenty. Choinke ogromnej wielkosci 
ustawiano w Ogrodzie Zimowym. Przyozdabiana mnóstwem zabawek, 
swiecidelek i lampek, a na koncu owijana od góry do dolu cieniutkimi, 
zlotymi nicmi, tworzacymi mieniaca sie siec, wygladala imponujaco. Dzieci 
sluzby czekaly na dole ogrodu, az sie je zawola na rozdanie prezentów.  
Wigilia obchodzona byla bardzo uroczyscie. Na kolacje wigilijna, tzw. 
„kucje” zaparszano oprócz domowników i gosci wszystkich cale 
towarzystwo z bufetu oraz niektóre rodziny oficjalistów dworskich i ksiezy z 
pobliskiego kalsztoru. Poziom wyksztacenia i kultury wsród duchowienstwa 
byl niski, bo bez pozwolenia wladz nie wolno bylo przyjmowac kandydatów 
na duchownych do seminarium, a wladze wydawaly pozwolenia tylko dla 
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tych, o miernych zdolosciach. Tak wiec siedzacy przy stole rózowy, 
jowialny, nie za wiele majacy do powodzenia ksiadz Proboszcz Terpejko, 
zaczynal „kucje” od modlitwy i dzielenia sie oplatkiem ze wszystkimi 
obecnymi. Na stole wigilijnym byly trzy zupy: migdalowa, barszcz z 
uszkami i zupa z wina tzw. szodonowa. Potem ryby: szczupak faszerowany, 
karp z rodzynkami, ryby smazone w ciescie i slodkie dania: kisiel, kluski z 
makiem, kompot z suchych owoców. Mlodzi Tyszkiewiczowie zadzani byli 
pomiedzy ksiezy i oficjalistow dworskich, a hr Józef bacznie im sie 
przygladal jak radza sobie z konwersacja z sasiadami. Z reguly nie za wiele 
mieli wspólnych tematów. Wymagania dotyczace zachowania sie wobec 
innych byly rygorystycznie przestrzegane. Gdy goscie wyjezdzali z 
Kretyngi, zeby zdarzy na odpowiedni pociag, musieli wyjsc ok. 7 rano. Nie 
do pomyslenia bylo, zeby którys z chlopców nie wstal pozegnac sie, 
obojetnie czy to byla niedziela, czy swieta. Jezeli, którys z synów saspa, 
musial natychmiast napisac list z przeproszeniem do odjezdzajacego goscia i 
dac ojcu do wyslania. Po wigilijnej kolacji, zaczynal sie uroczysty koncert, z 
glosnym spiewaniem kolend przez wszystkich domowników i pracowników. 
Dopiero drugiego dnia swiat otrzymyalo sie przezenty, ale w innej formie, 
niz spod choinki. Rodzice, dzieci, nauczycielki i goscie dostawali po trzy 
losy, wszystkie wygrywajace. Do pierwszej kategorii nalezaly prezenty 
bardziej kosztowne, artykuly podrózne, przybory do pisania, ozdoby do 
pokoju, do drugiej troche mniejsze, a do trzeciej drobiazgi. Po sniadaniu 
wszyscy wchodzili do salonu, gdzie na duzym stole poustawiane byly 
wszystkie przedmioty biorace udzial w loterii fantowej. Po wylosowaniu 
zaczynala sie druga czesc zabawy, wymienianie sie w sposób jak najbardziej 
korzystny. 
Podczas swiat oprócz rodziny, która przyjezdzala z daleka, Kretynge 
odwiedzali tez sasiedzi. Najczestszymi goscmi byli ks. Oginscy z Plungian. 
Najpierw zajezdzaly sanie, albo kareta zaprzezona w czwórke koni, ze 
strzelcem na kozle obwieszczajacym , ze ksiaze pan jedzie. Po czym 
wysiadal  ksiaze Michal, maly, czarny, z dlugim, podkreconym  wasem, 
wygladem przypominajacym Wlocha, szybki, ruchliwy, jakby sie gdzies 
spieszyl. Potem w bramie ukazywal sie nastepny podobny ekwipaz, którym 
w odwiedziny przybywala ksiezna pani z domu Skórzewska.Smutne pedzila 
zycie w ogromnym palacu w Plungianach, sama, bez dzieci, odwiedziny w 
sasiedztwie zwykle wieccelebrowala. U Oginskich tylko raz do roku 
odbywaly sie wielkie zjazdy, na sw. Michala. Wtedy wszystkie orkiestry (a 
kazdy z braci mial swoja) mialy pole do popisu. Balowano caly 
tydzien.Ogromny, z przepychem urzadzony palac i jeszcze wiekszy park 
zapelnial sie goscmi, ruchem i gwarem.Co jednak te orkiestry robily caly 
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rok, tylko Bóg raczy wiedziec. Legendy krazyly po okolicy o stare ksieznej 
Oginskiej, z domu Kalinowskiej. Podobno byla niegdys naloznica cara i stad 
jej  wygórowane mniemanie o sobie. Przed slubem syna Michala miala swój 
wlasny, wygodny apartament w Plungianach. Kiedys przyjechala odwiedzic 
mloda pare po slubie, dowiedziala sie od sluzby, ze podczas jej nieobecnosci 
nocowal w jej apartamencie, tak sie zdenerwowala, ze kazala wszystkie 
meble oraz to co sie dalo zerwac ze scian wuniesc na dziedziniec i 
publicznie spalic, po czym nigdy juz do syna nie przyjechala. 
Goscie typu ksiezna i ksiaze Oginscy wprowadzali bardzo ceremonialna 
atmosfere. Myslano tylko o tym co wypada, a co nie, zeby przypadkiem 
kogos nie urazic. Dzieci nie zawsze jednak stosowaly sie do etykiety. Raz 
podczas takich bozonarodzeniowych odwiedzin mlodziez wymyslila 
zabawe. Czerpiac wode z malowniczo polozonych szemrzacych strumyków 
na dole Zimowego Ogrodu zaczela oblewac sikawkami gosci siedzacych na 
galeriach i sztywno prowadzacych dyspute, jak to w dobrych towarzystwach 
bywa.O dziwo,goscie zadni odwetu chwycili za dzbanki i lali z góry na 
chybil trafil. Mimo ewidentnych szkód i koniecznosci zmiany garderoby, 
towarzystwo sie rozruszalo i wesolo juz bylo do wieczora. W okresie swiat 
nie lada rorywka byly zabawy teatralne, majace typowy charakter salonowy. 
Ukladano szarady, wystawiano muzyczne na ogól jednoaktówki, 
przedstawiano zywe obrazy, z calym pietyzmem do ról sie 
przygotowywujac. W amatorskie przedstawienia zaangazowani byli 
wszyscy, gospodarze, goscie i sluzba. Bale kostiumowe tez byly pozadane, 
jako jedna z rozrywek.. Kiedys, ku zdumieniu wszystkich, wbiegl, a raczej 
wskoczyl wielkimi susami, gosc z sasiedztwa Stanislaw Gawronski, 
przebrany za kota, z wielkim czarnym ogonem i dlugimi wasami. Podobno 
sluzacy obszywal go cala noc skórkami króliczymi, az zaszyl go calkowicie 
zostawiajac tylko otwór na oczy.  
 
Nowy Rok obchodzono tradycyjnie. Gdy wybila 12.00, wszyscy szli do 
kosciola na modlitwe, potem kierowali sie do gabinetu ojca, gdzie czekaly 
juz poustawiane kieliszki z szampanem i wielkie torty z wypisana nowa 
data. (...) 
 


