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Rosjanie zakochani w Polsce. Aleksandra i Aleksander Petrow 

Zamierzonym celem rosyjskiego zaborcy w Królestwie Polskim, zintensyfikowanym zwła-

szcza po stłumieniu powstania styczniowego była rusyfikacja społeczeństwa polskiego. Realizację 

tych zamierzeń przeprowadzić miał rozbudowany aparat administracyjny dysponujący zarówno 

środkami przymusu jak i szeregiem, nie tylko materialnych zachęt. Proces rusyfikacji i „przyciąga-

nia” Polaków, a zwłaszcza młodzieży, do kultury rosyjskiej obrazowo przedstawił w swoich utwo-

rach Stefan Żeromski
1
. 

Tymczasem, wbrew zamierzeniom i staraniom władz zaborczych, nie tak rzadko zachodziły 

procesy zupełnie odwrotne. Przypadłość ta, czyli „opolaczenie”, często dotykała rosyjskich urzędni-

ków i wojskowych, nawet w rangach generalskich, zbyt długo przebywających w Królestwie i sty-

kających się z Polakami i polską kulturą. Zarzuty takie postawiono m.in. długoletniemu gubernato-

rowi kieleckiemu Aleksandrowi Leszczowowi i właśnie one spowodowały jego dymisję2
. Przypa-

dek gubernatora Leszczowa mógł jednak wynikać tylko z pragmatycznego podejścia do realizacji 

powierzonych mu obowiązków kierowania gubernią, aczkolwiek w oczach żandarmerii stanowił 

przekroczenie dozwolonych granic.  

O wiele bardziej typowym przypadkiem nieuleczalnego zauroczenia polskością była rodzina 

znakomitego rosyjskiego szachisty i wysokiej rangi dygnitarza Królestwa Polskiego Aleksandra Pe-

trowa. Do Warszawy trafił wiedziony uczuciem – tu w 1836 r. zaręczył się i ożenił ze swoją długo-

letnią miłością Aleksandrą, jedyną córką rosyjskiego generała Wasilija Pogodina (1790-1863), któ-

ry od 1831 do 1846 r. w Królestwie Polskim był głównym intendentem rosyjskiej armii czynnej. 

Pogodin pochodził z rodziny wojskowej, a karierę urzędniczą rozpoczął nie mając jeszcze 10 lat
3
. 

Pracował w administracji cywilnej, a później wojskowej w Petersburgu i w Moskwie. Później za-

służył się w wojnie rosyjsko-tureckiej w latach 1828–1829, a w latach 1831–1833 był naczelnikiem 

komisariatu do spraw wojennych i powołanej w 1832 r. komisji likwidacyjnej do spraw rozliczeń za 

dostawy żywności dla wojska rosyjskiego w Królestwie Polskim
4
. W 1846 r. na wniosek namiest-

nika Iwana Paskiewicza mianowany został przez cara senatorem Warszawskich Departamentów 

Rządzącego Senatu. W latach wojny krymskiej przywrócony do służby wojskowej był głównym 

intendentem zachodniej i południowej armii rosyjskiej (1854-1856). Później na krótko objął ponow-

nie stanowisko senatora, a w lipcu 1857 r. na własną prośbę został zwolniony ze służby
5
.  

Żoną Wasilija Pogodina była Jelena Kazakowa (1780–1829) urodzona w rodzinie chłopa 

pańszczyźnianego, aktorka w pańszczyźnianym teatrze Szeremietiewów, nałożnica, a w końcu dru-

ga żona dyrektora teatrów imperialnych w Rosji hrabiego Mikołaja Szeremietiewa.  Pięć lat po jego 

śmierci – w 1814 r. została żoną Pogodina pełniącego wtedy służbę w cesarskiej kancelarii do 

spraw pospolitego ruszenia, w niskiej jeszcze randze urzędniczej odpowiadającej stopniowi kapita-

na. Biorąc ślub z 10 lat starszą, ale ustosunkowaną w sferach dworskich matką synów hrabiego Sze-

remietiewa młody Pogodin rozpoczął przyspieszoną wspinaczkę po szczeblach kariery. W 1815 r. 

                                                 
1 Zob. m.in. S. Żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1983, s. 130-138 (Rozdział 11).  
2 „Sympatia gubernatora Leszczowa do Polsków przekraczała normy obyczajowe […] na jego obiady zapraszano duchowieństwo rzymskokatolickie, 

najbogatszych ziemian, notariuszy, sędziów przysięgłych”, cyt. za: S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 

(1866-1896), Kielce 2010, s. 355; Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim (1863-1915). Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 

1999, s. 251.  
3 М. С. Леонидов, Погодин, Василий Васильевич, w: Русский биографический словарь, t. 14, С.-Петербург 1910, s. 153-154. 
4 Tamże. 
5 Tamże.  
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Jelena urodziła mu córkę Aleksandrę a następnie dwóch synów
6
. 

W czasie służby w Królestwie Polskim Pogodin wielokrotnie nagradzany był wysokimi na-

grodami pieniężnymi, których suma w latach 1833-1846 sięgnęła 125.000 rubli srebrem. W 1835 r. 

został też właścicielem liczącego prawie 5 tys. hektarów majoratu (donacji) Osiek w pobliżu San-

domierza, który carskim ukazem otrzymał za zasługi w tłumieniu Powstania Listopadowego i który 

przynosił mu około 5000 rubli rocznego dochodu
7
. Zgodnie z zasadami donacji musiał osiąść w 

otrzymanym majątku i osobiście w nim gospodarować. Sprowadził wtedy do Królestwa Polskiego 

swoją córkę Aleksandrę, która do tej pory mieszkała w Petersburgu, a którą od śmierci żony w 1829 

r. wychowywał samotnie. Posiadała wykształcenie domowe, które dojeżdżając przez kilka lat do 

ojca w Warszawie uzupełniła język polski.  

Wasilij Pogodin gospodarzył w Osieku z przerwami aż do śmierci w 1863 r. W tym czasie 

mocno wrósł w lokalne polskie środowisko, ulegając w pewnym stopniu „opolaczeniu”, czyli tym 

samym sprzeniewierzając się idei donacji ustanowionych dla celów krzewienia w Polsce obcej na-

rodowości i wiary. W latach 1841-1844 w majorackiej wsi Wiązownica Pogodin wybudował pała-

cyk w stylu neogotyckim, prawdopodobnie według projektu architekta Henryka Marconiego, w któ-

rym zamieszkał
8
. Nadano mu nazwę Dzięki. Istnieją co najmniej trzy wersje pochodzenia tej na-

zwy. Najbardziej romantyczna wywodzi ją ze słów generała, który wybudowawszy pałac miał po-

wiedzieć swojej pięknej żonie: „w hołdzie za twoje wdzięki składam ci dzięki”. Niestety, zmarła 

dużo wcześniej, żona generała Pogodina nie mogła być adresatką tych słów. W drugiej wersji Pogo-

                                                 
6 Д. Нудельман, Александр Петров. Человек и шахматный мастер, „Художественный вестник. Годовой Российский Историко-Искусствов-

едческий Журнал Для Любителей Старины”, 2018, nr 5, s. 14, 23. 
7 Ukaz z 4/16 października 1835 r., „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, 1835, t. XVII, s. 339; J. Kaczkowski,  Donacye w Królestwie Polskiem, 

Warszawa 1917, s. 428-429; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki narodu polskiego w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, 

Ilustr. 1. Pałacyk Dzięki Wasilija Pogodina w Wiązownicy Kolonii, stan w końcu 2019 r., fot. L. Dziedzic. 
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Ilustr. 2. Aleksander Petrow, www.informpskov.ru 

din, gdy pierwszy raz zobaczył miejsce gdzie później wystawił pałac, wzniósł oczy do nieba i rzekł: 

„Dzięki ci, Boże, żeś mnie tu sprowadził”. W najbardziej prozaicznej, ale i prawdopodobnej wersji 

zapisanej przez księdza Stanisława Puławskiego: „Kiedy właściciel majoratu osieckiego senator 

Pogodin przez protekcję księcia Paskiewicza otrzymał majorat Osiek, przez wdzięczność postanowił 

postawić w lesie wiązownickim wysoką kolumnę murowaną, a w niej osadził dużą blachę z napisem 

w rosyjskim i polskim języku: „Jaśnie Oświeconemu I. Paskiewiczowi, Feldmarszałkowi, hrabi ere-

wańskiemu, księciu warszawskiemu, dzięki. Wskutek tego słowa całą miejscowość znajdującą się 

koło tego pomnika nazwano DZIĘKI”
9
. 

Równolegle z pałacem generał Pogodin, po części z własnych funduszy, wybudował dwa 

kościoły rzymskokatolickie. Najpierw „kosztem parafian i senatora Pogodina” wzniesiono kościół 

w Wiązownicy, a następnie w Osieku
10

. Działania te traktuje się jako dowód zżycia się z polskim 

środowiskiem, aczkolwiek wynikały one też z jego obowiązków jako kolatora, czyli właściciela 

i opiekuna kościołów znajdujących się na terenie posiadanych przez niego dóbr. Nieco gorzej o sto-

sunku generała do miejscowej ludności świadczy sprawa oczynszowania włościan wsi Wiązownica, 

które dla ulżenia chłopom ukaz donacyjny nakazywał przeprowadzić do 1841 r. Pogodin sfinalizo-

wał je ostatecznie dopiero w 1858 r., doprowadzając w międzyczasie do chłopskiego buntu w 1841 

r.
11

. Reforma czynszowa nie uzdrowiła sytuacji, gdyż znajdujący się w ciężkiej sytuacji włościanie 

nie byli w stanie wywiązywać się z należności czynszowych. Pogodin jednak wspomagał chłopskie 

gospodarstwa finansowo, a nie domagał się spłat zaległych należności
12

.  

Większym polonofilem był zięć generała Pogodina, wybitny rosyjski szachista Aleksander 

Petrow (1799-1867)
13

. Swoją przyszłą żonę Aleksandrę poznał w modnym w owym czasie peters-

burskim klubie szachowym prowadzonym przez przyszłego teścia od 1820 r. Zaprzyjaźnił się z go-

spodarzem, zakochał w jego – również grywającej w szachy córce, a w klubie poznał m.in. Iwana 

Paskiewicza, przyszłego namiestnika Królestwa Polskiego i swojego późniejszego protektora. Po 

wyjeździe Aleksandry do ojca do Warszawy w 1835 r., już 

w styczniu 1836 r. przyjechał do niej i zaręczył się, a za 

cztery miesiące w cerkwi warszawskiego Zamku Królew-

skiego odbył się ich ślub. Kolejne cztery lata rodzina Petro-

wów spędziła w Petersburgu, gdzie rozwijała się kariera 

urzędnicza i szachowa głowy rodziny i urodziła im się 

dwójka dzieci, w 1837 r. Wasilij,  a w 1839 r. Helena.  

Aleksander Petrow urodził się w 1799 r. pod Psko-

wem, ale od 1804 r. rodzina mieszkała już w Petersburgu. 

Pierwsze nauki pobierał w domu, gdzie też nauczył się gry 

w szachy od swojego dziadka Iwana Sokołowa, również do-

skonałego szachisty. Ukończył przygotowujący przyszłych 

nauczycieli Główny Instytut Pedagogiczny, ale swoją karie-

rę związał z administracją państwową. Równolegle rozwi-

jała się jego kariera najlepszego szachisty Rosji, która przy-

                                                                                                                                                                  
„Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, 1956, nr 3-4, s. 126; E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, Klimontów 1999, 

s. 162. 
8 https://atlasrezydencji.pl/wiazownica-kolonia-palac-dzieki/ 
9 S. Puławski, Opis kościołów dekanatu koprzywnickiwgo, [Wiązownica] 1916, rkps, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, s. 255-256; J. Kędracki, 

Historia Pałacu w Kolonii Wiązownicy, https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,2015179.html 
10 J. Wiśniewski, Dekanat sandomierski, Radom 1915, s. 121, 287. 
11 AP Radom, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 1334, Bunt chłopów w Wiązownicy w 1841 r.  
12 S. Piątkowski, Klęska intendenta. Senator Bazyli Pogodin jako donatariusz dóbr osieckich (1835-1863), w: Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX 

wieku, red. Z. Gołębiowska, t. IV, Lublin 2014, s. 183-192. 
13 С. Л. Свиридова, Псковские корни шахматиста А.Д. Петрова, „Псков”, 2012, nr 36, s. 115-123. 
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niosła mu miano „Philidora Północy”
14

. Po wyjeździe Pogodina z Petersburga klub szachowy prze-

niósł się do jego mieszkania, a Petrow opracował jego statut. Był również autorem pierwszego ro-

syjskiego podręcznika szachowego, który wydał w 1824 r.
15

. 

W 1840 r. rodzina Petrowów ulegając namowom ojca i teścia przeprowadziła się do War-

szawy. Aleksander zaczął robić karierę u boku dawnego szachowego przyjaciela z Petersburga, 

Iwana Paskiewicza i rozpoczął pracę w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego. Przybył do 

Warszawy w VI randze urzędniczej radcy kolegialnego, odpowiedniku rangi pułkownika w armii, a 

następnie szybko awansował. W 1844 r. otrzymał rangę radcy stanu (brak wojskowego odpowied-

nika), a w 1848 r. rzeczywistego radcy stanu (generała majora), a ostatecznie osiągnął wysoką 

rangę tajnego radcy (generała lejtnanta), trzecią z kolei w tabeli rang urzędniczych. 

Początkowo Petrow został wicedyrektorem Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rzą-

dowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
16

, a od 1842 r. piastował stanowisko pomocnika sekre-

tarza stanu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. W 1846 r. został mianowany członkiem 

rady do spraw gospodarczych Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien w War-

szawie, a od 1849 do 1854 г. przewodniczył Radzie tegoż instytutu. Od 1855 r. pozostawał już 

tylko członkiem honorowym Instytutu. W tym samym roku mianowany został członkiem Rady 

                                                 
14 François Philidor (1726-1795),  Francuz, najwybitniejszy szachista XVIII wieku. 
15 А. Д. Петров, Шахматная игра, приведенная в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оныя, 

изданная Александром Петровым, Санкт-Петербург 1824. 
16 Kalendarzyk Polityczny na rok 1841 wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1841, s. 107-108. 

Ilustr. 3. Strona tytułowa podręcznika szachowego 

A. Petrowa z 1824 r.,  
https://chessbookchats.blogspot.com/2019/11/russian-chess-

literature-brief-history.html 

Ilustr. 4. Aleksander Petrow, grawiura L.A. 

Seryakova według rysunku P.F. Borela, 

Всемирная иллюстрация, 1871, t. 5, 

nr 19, s. 307. 
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Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych. Od 1859 r. ponownie pełnił obowiązki członkiem 

rady do spraw gospodarczych Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien. W la-

tach 1858-1860 był również oficjalnym doradcą margrabiego Wielopolskiego. Ponadto w latach 

1842-1861 Petrow wchodził w skład Komitetu sporządzającego sprawozdania z działalności władz 

Królestwa Polskiego, a od 1850 r. wydawał „Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz 

cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego” („Адрес-Календар [...] Цар-

ства Польсково”). W styczniu 1862 r. na własną prośbę zrezygnował ze służby
17

.  

Mieszkając w Warszawie Aleksander Petrow stał się zamożnym człowiekiem. Miedzy inny-

mi był właścicielem 6 placów, a na jednym z nich na Lesznie pracował drugi w Warszawie młyn 

parowy
18

. Rodzina mieszkała we własnej kamienicy pod numerem 1527 przy ul. Chmielnej prowa-

dząc dom otwarty, gdzie w salonie spotykali się Rosjanie i Polacy, rosyjscy i polscy rewolucjoniści, 

działacze społeczni oraz oczywiście szachiści – i to nie tylko polscy i rosyjscy. W kamienicy mie-

ściła się też redakcja „Czytelni Niedzielnej” założonej przez Aleksandrę Petrową,  konspiracyjny lo-

kal tajnej organizacji kobiecej nazywanej „Piątkami”, w której działała Petrowa i prawdopodobnie 

tajna drukarnia konspiracyjnej „Strażnicy”
19

.  

Przez lata Petrowowi udało się zachować równowagę pomiędzy obowiązkami służbowymi, 

a uzyskanym wśród polskiego otoczenia szacunkiem. W rosyjskim środowisku Królestwa Polskie-

go, zwłaszcza przed Powstaniem Styczniowym, gdzie nierzadka była przypadłość „opolaczenia”, 

nie był w tym odosobniony
20

. Jednak tylko on, za manifestacyjne wręcz polonofilstwo, nazywany 

był przez Rosjan ironicznie „powstańcem”. Przez warszawski salon Petrowów przewinął się szereg 

przychylnych Polakom rosyjskich demokratów i rewolucjonizujących rosyjskich oficerów, jak An-

drej Potiebnia i Matwiej Bezkiszkin
21

. Bywał też przyszły dyktator Powstania Styczniowego Romu-

ald Tragutt, ale też i inni oficerowie armii rosyjskiej, a wśród nich starający się o rękę Heleny, naj-

starszej córki Petrowa, na pewno daleki od „opolaczenia” pułkownik inżynierii i przyszły guberna-

tor kielecki Konstantin Chlebnikow
22

. Mężami pozostałych dwóch córek radcy Petrowa również zo-

stali rosyjscy oficerowie. 

Warszawski dom Petrowów nie był jednak domem polskim, w którym mówiono, jak niekie-

dy się uważa, tylko po polsku lub po francusku. Co prawda rosyjski historyk Nikołaj Berg pisał 

o Aleksandrze Petrowej, że była Polką „z przekonań i języka”, ale przy pozycji Petrowa w hierar-

chii administracyjnej w realiach międzypowstaniowej Warszawy niemożliwe było izolowanie się 

od rosyjskiego świata
23

. Piątka dzieci Petrowów wychowywała się więc w kulturze polskiej i rosyj-

skiej. Propolskie sympatie i działalność rodziców nie zdeterminowały jednak losów dzieci. Dwie 

z trzech córek oddano do pracującego na rzecz rusyfikacji młodych Polek elitarnego Aleksandryj-

sko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien, a wszystkie trzy wydano za rosyjskich oficerów. 

Obydwaj synowie wzorem ojca wybrali karierę urzędniczą w rosyjskiej administracji Królestwa 

Polskiego
24

. 

Od połowy stycznia 1863 r. Aleksander Petrow przebywał w majątku Dzięki z powodu cho-

roby teścia i tam zastał go wybuch powstania. 2 lutego 1863 r. senator Pogodin zmarł i został po-

                                                 
17 Б. М., Petrow, Александр Дмитриевич, w: Русский биографический словарь, t. 13, С.-Петербург 1902, s. 656-657. 
18 I. M. Linder,  A. D. Petrow, Perwyj russkij szachmatnyj master, Moskwa 1955, s. 147-148, 233; H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 

1967, s. 156-157; T. L. i A. Dubin, Polska kombinacja, www.szachowavistula.pl/felietonyindeks.php; S. Strumph-Wojtkiewicz, Traugutt,  Warszawa 

1962, s. 9; J. Kędracki, Historia Pałacu... 
19 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 131-132, 136; M. Bruchnalska, Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu stycz-

niowym, z. 2, Miejsce Piastowe 1933, s. 74; S. Lato,  Oblicze ideowe tajnej prasy czerwonych, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1962, 

t. 1, s. 130-131.  
20 Ł. Chimiak, Gubernatorzy…, s. 249-259.  
21 P. Łossowski, Z. Młynarski, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym, Wrocław 1959, s. 160-161; W. Djakow,  I. Miller, Ruch 

rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 277. 
22 L. Dziedzic, Gubernator kielecki Konstanty Chlebnikow i jego wspomnienia z Kielc, Studia Muzealno-Historyczne, 2011, t. 3, s. 186; Ł. Chimiak, 

Gubernatorzy..., s. 222, 225, 313. 
23 N. V. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, s.n. 1906, s. 97. 
24 Д. Нудельман,  Александр Петров. Человек…, s. 33, 35-36. 
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Ilustr. 5. Aleksandra Petrowa, ok. 1860 r., 
https://www.facebook.com/palacDziekiWiazownica/photos/a.383231425053205/3493552744021042/?type=3 

chowany na cmentarzu parafialnym w Wiązownicy. Następnego dnia w pałacu pojawili się po-

wstańcy z oddziału Langiewicza żądając oddania broni, a Petrow spełnił żądania i podjął ich dodat-

kowo kolacją. 16 lutego miała miejsce druga wizyta powstańców i rekwizycja prowiantu i wozów. 

Petrowa przewieziono do Staszowa, gdzie spotkał się z Langiewiczem
25

. 

Po bitwie staszowskiej 17 lutego Langiewicz uwolnił jeńca pod słowem honoru powierzając 

mu tajną misję – list adresowany do wielkiego księcia Konstantego. Po uwięzieniu Langiewicza 

przez Austraków w Krakowie Petrow wyjechał do niego, by spłacić honorowy okup, który wcze-

śniej wyznaczył mu Langiewicz, lub jak twierdzą niektórzy w roli emisariusza wielkiego księcia 

Konstantego. W połowie 1863 r., w okresie nasilenia walk powstańczych, Aleksander Petrow zabie-

rając ze sobą żonę i córki wyjechał w podróż po Europie, oficjalnie – nie chcąc oglądać rozprawy 

z powstaniem i związanych z tym represji. Nie można jednak wykluczyć, że popchnęła go do tego 

świadomość konsekwencji wynikających z ujawnienia tego, że w jego kamienicy działała tajna po-

wstańcza drukarnia i mieścił się konspiracyjny lokal. Dziełem, któremu poświecił się po powrocie 

było wystawienie pomnika na mogile żołnierzy rosyjskich poległych w listopadzie 1863 r. w bitwie 

z oddziałem Dionizego Czachowskiego w miejscowości Rybnica w pobliżu Osieka
26

. Aleksander 

Petrow zmarł w Warszawie 22 kwietnia 1867 roku, o czym donosił m.in. „Tygodnik Ilustrowany” 

w numerze 406
27

.  

Aleksandra Petrowa z Pogodinów jest postacią dużo mniej znaną niż jej małżonek, ale jej 

rola jako jednej z rosyjskich „przyjaciółek narodu polskiego”
28

 jest nie do przecenienia. Pozostająca 

przez lata poza nawiasem zainteresowań historyków dopiero 2019 r. doczekała się publikacji po-

święconej jej wielowątkowym dokonaniom
29

. Przybliża ona dość dokładnie koleje losu i zaan-

gażowania Aleksandry Petrowej, ale nie wyjaśnia do końca 

motywów jej metamorfozy – od rodowitej prawosławnej 

Rosjanki do polskiej patriotki i ukrytej katoliczki. Wycho-

wywana od dziecka w kulturze rosyjskiej z polskością ze-

tknęła się w wieku 15 lat odwiedzając ojca generała w 

Warszawie i w ciągu kilku miesięcy pobytu w tym mieście 

na przełomie 1835 i 1836 r.
30

 W 1836 r. poślubiła Aleksan-

dra Petrowa w obrządku prawosławnym w cerkwi głównej 

kwatery armii rosyjskiej w Zamku Królewskim w Warsza-

wie, po czym kolejne cztery lata spędziła z mężem w Ro-

sji
31

. Dopiero od 1840 r. zamieszkała w Warszawie na 

stałe. Autorzy publikacji, w ślad za biografem Aleksandra 

Petrowa, stwierdzają, że już w latach 30. nauczyła się języ-

ka polskiego, ale przebywając wtedy w środowisku rosyj-

skim ojca, chyba tylko zetknęła się z językiem. Dopiero w 

drugiej połowie lat 50. przypisują jej lepsze opanowanie 

języka pozwalające nawet na pisanie artykułów do „Czy-

                                                 
25 И. M. Линдер, А. Д. Петров. Пeрвый..., s. 9, 37; E. Niebelski, W dobrach Ossolińskich…, s. 164. 
26 Pomnik ten przetrwał do dziś. К. Сокол, Монументалные памятники Российской Империи. Каталог, Москва 2006, s. 275; K. Sokół,  A. 

Sosna,  Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915, Moskwa 2005, s. 73-74. 
27 „Aleksander Petrow, rzeczywisty radca stanu, zmarł w dniu 22 kwietnia 1867 r. w Warszawie, gdzie jako niegdyś podsekretarz stanu przy Radzie 

administracyjnej Królestwa Polskiego, osiadły był od lat kilkudziesięciu”. „Tygodnik Ilustrowany”, 1867, nr 406. 
28 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 116-156. 
29 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka z przekonań i języka”. Aleksandra z Pogodinów Pietrowa (1815-1883),  filantropka, patriotka, wydawczyni i re-

daktorka, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2019, z. 2, s. 43-64.  
30 Tamże, s. 46. 
31 Tamże, s. 46-47. 
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telni Niedzielnej”
32

. Już w latach 1850. Petrowa określana jest jako konwertytka i ukryta katoliczka, 

ale nie ma żadnych informacji o motywach i szczegółach konwersji
33

. 

W działalność społeczną miała zaangażować się, początkowo postrzegana jako rosyjska 

filantropka, już w końcu lat 40., kiedy zainteresowała się sprawą więźniów politycznych, w tym 

tzw. entuzjastek, skazanych przez władze carskie na kary więzienia
34

. Pracę charytatywną na więk-

szą skalę rozpoczęła po zaangażowaniu się w sprawy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno-

ści. Jej staraniem w ramach Towarzystwa w 1853 r. powołano schronisko dla upadłych dziewcząt 

tzw. Zakład Magdalenek oraz dwa przytułki: św. Wincentego i od 1856 r. św. Feliksa. Ponadto zaj-

mowała się dostarczaniem paczek do warszawskich więzień, wspieraniem rodzin uwięzionych i za-

opatrywaniem skazańców wyruszających na zesłanie. Umożliwiała jej to wysoka pozycja męża i ro-

syjskie zwyczaje akceptujące obdarowywanie przez kobiety nawet obcych aresztantów
35

.  

Po 1856 r. w ramach odwilży posewastopolskiej w Rosji ożyły tendencje reformatorskie. 

W ich nurcie, ukierunkowanym na sfery drobnomieszczańskie, silnie rozwinęły się działania spo-

łeczne i oświatowe. Aleksandra Petrowa prowadziła więc i organizowała dla rzemieślników kursy 

niedzielne i odczyty. Współredagowała też serię popularnych poradników rzemieślniczych wyda-

wanych w serii „Biblioteka Rzemieślnika Polskiego”
36

. Rozwinięciem tej działalności było założe-

nie przez Petrową pisma „Czytelnia Niedzielna” mającego przybliżać rzemieślnikom sprawy oświa-

ty. Periodyk ukazywał się w latach 1856-1864, a jego redakcja znajdowała się w kamienicy Petro-

wej przy Chmielnej. Zamieszczał również liczne artykuły patriotyczne autorstwa samej Aleksandry 

Petrowej, nieźle władającej już językiem polskim
37

. Ale jej artykuły często dotykały też spraw 

przyziemnych, np. ciemnoty i alkoholizmu włościan, które starała się zwalczać38
. W związku z tym 

pismo zamieszczało życiorysy chłopów mogących być wzorem dobrych gospodarzy
39

. W redakcji 

zatrudnienie, zapewniające mu utrzymanie, otrzymał Agaton Giller, działacz polityczny i publicy-

sta, który wrócił z zesłania
40

. Z redakcją związany był też Mateusz Gralewski,  który Aleksandrę 

Petrową obdarzał „jeśli nie miłością, to przynajmniej sympatią”
41

. Odbiór pisma nie był jedno-

znaczny. Z jednej strony uważano, że wywiera „zbawienny wpływ” na włościan, a z drugiej zarzu-

cano mu charakter plotkarski
42

. 

W latach 1861-1863 Aleksandra Petrowa współpracowała, a być może nawet współtwo-

rzyła i finansowo wspomagała, konspiracyjne pismo „Strażnica” będące nieoficjalnym organem 

dążącego do wzniecenia powstania stronnictwa „czerwonych”
43

. W jej kamienicy przy ul. Chmiel-

nej najprawdopodobniej znajdowała się też zakonspirowana drukarnia „Strażnicy”. Pismo adreso-

wane głównie do mieszczan i rzemieślników opowiadało się za ideą walki zbrojnej z zaborcą, ko-

niecznością reform – aczkolwiek sprzeciwiało się rządom Aleksandra Wielopolskiego i popierało 

sprawę oczynszowania chłopów. Negowało potrzebę współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi sto-

jąc na stanowisku niechęci narodowej. Przyszłą Polskę widziało dawnych granicach z 1772 r. w po-

                                                 
32 Tamże, s. 46, 52, 54; Д. Нудельман, Александр Петров. Человек…, s. 24. 
33 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…” s. 50. 
34 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…” s. 50; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 126. 
35 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 49. 
36 Tamże, s. 52. 
37 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z umiłowania…, s. 247. 
38 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 126. 
39 R. Matysik, Agaton Giller – redaktor „Czytelni Niedzielnej”, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. 

W. Caban,  L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 193-194. 
40 R. Matysik, Agaton Giller…, s. 192, 201; B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy przed powstaniem styczniowym (portret zbiorowy 

reprezentacji), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, t. 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 66; M. Jarnecki, Agaton Giller 

(1831-1887), Kalisz 2016, s. 26. 
41 J. Reychman, M. Tyrowicz, Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz, PSB, t. 8, s. 540-541; I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 50. 
42 Antoni Melchior Fijałkowski arcybiskup warszawski, „Czytelnia Niedzielna”, 1861, nr 41, s. 321; F. Staszic, O potrzebie pism dla ludu wiejskiego, 

„Gazeta Codzienna”, 1861, nr 67, s. 1. 
43 F. Ramotowska, Warszawa Przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”, oprac. D. Lewandowska, M. Osiecka, Warszawa 2018, s. 89; Д. 

Нудельман, Александр Петров. Человек…, s. 26; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 135.  
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staci monarchii
44

. Artykuły w piśmie nie były podpisywane przez autorów toteż nie znamy stosunku 

Petrowej do głównej linii pisma, która w początku lat 60. miała opowiadać się za współpracą i przy-

jaźnią z rewolucjonistami rosyjskimi
45

.  

W okresie Powstania Styczniowego Aleksandra Petrowa finansowała konspiracyjny organ 

Rządu Tymczasowego, a następnie Rządu Narodowego noszący tytuł „Wiadomości z Pola Bi-

twy”
46

. Zamieszczano w nim raporty Rządu Narodowego, informacje o stoczonych bitwach, listy 

poległych i terrorze wojsk rosyjskich. 

Od wiosny 1861 r. Aleksandra Petrowa uczestniczyła też w działalności tajnej organizacji 

kobiecej nazywanej „Piątkami”, zajmującej się wspieraniem rodzin rewolucjonistów, wyposaża-

niem zesłańców w ciepłą odzież i pieniądze, organizowaniem konspiracyjnych lokali, a w czasie 

powstania prowadzeniem lazaretów
47

. Pracowała w Radzie Centralnej, czyli tzw. Głównej „Piątce”, 

jak i ”Piątce” warszawskiej. Utrzymywała też kontakty z kobietami w Kijowie, Petersburgu i Mo-

skwie pod pretekstem opieki nad rodzinami poległych, a faktycznie przy pomocy rosyjskich kobiet 

organizując pomoc dla powstańców wysyłanych na zesłanie. Po wykryciu działalności „Piątek” 

dzięki swoim wysokim koneksjom, tłumacząc swoją działalność wyłącznie dobrocią serca, uniknęła 

kary. Nie przerwała więc akcji wspierania uwięzionych w Cytadeli, oficjalnie zaprzeczając poli-

tycznej motywacji swoich działań48
.  

 

                                                 
44 S. Lato, Oblicze ideowe…, s. 132. 
45 I. Krasińska, P. Sławiński, „Polka…”, s. 50-51, 57. 
46 Pismo kilkakrotnie zmieniało nazwy i wychodziło kolejno jako „Doniesienia z Pola Bitwy”, „Doniesienia z Placu Boju”, „Wiadomości z Placu 

Boju”. Tamże, s. 58-59. 
47 B. Drapikowska, Kobiety w polskiej armii – ujęcie historyczne, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2016, nr 1, s. 52. 
48 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Rosyjskie przyjaciółki…, s. 137-140.  

Ilustr. 6-7. Pierwsza strona pierwszego rocznika Czytelni Niedzielnej z 1856 r. z dopiskiem od Aleksandry Petrow 

i strona tytułowa pierwszego numeru z 6 stycznia 1856 r., CBN Polona. 
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Ostentacyjnie zademonstrowała swoje uczucia podczas publicznej egzekucji członków 

Rządu Narodowego na stokach Cytadeli warszawskiej w sierpniu 1864 r. Ubrana w żałobny strój 

demonstracyjnie opuściła zgromadzenie „towarzystwa” rosyjskiego pociągając za sobą kilka innych 

Rosjanek. I nawet to uszło jej bezkarnie
49

. 

Po śmierci generała Pogodina w 1863 r. Aleksandra Petrowa jako jedyna spadkobierczyni 

odziedziczyła majorat Osiek, gdyż jej dwóch braci zmarło jeszcze przed śmiercią ojca
50

. Dochody 

z donacji w części spożytkowała na cele lokalnej społeczności, zgodnie z założeniami programu 

upowszechnianego na łamach „Czytelni Niedzielnej”. Dla dzieci włościańskich założyła szkołę, a 

dla dorosłych biblioteczkę ludową. Zwalczając alkoholizm doprowadziła do zamiany karczem na 

gospody bezalkoholowe. Ale już wcześniej wszystkie dochody z majoratu przeznaczała na cele spo-

łeczne, gdyż generał Pogodin, utrzymując się z generalskiej emerytury, przekazywał je do dyspozy-

cji córki
51

. Po Powstaniu Styczniowym Petrowa w dalszym ciągu udzielała się w pracach Warszaw-

skiego Towarzystwa Dobroczynności. Wspierała je również finansowo z dochodów z majoratu, 

którym od 1869 r. zarządzał i w którym zamieszkiwał z rodziną najstarszy syn Petrowów Wasilij. 

Po śmierci w 1883 r. Aleksandra Petrowa została pochowana obok męża na prawosławnym cmenta-

rzu Wolskim w Warszawie. Na tym samym cmentarzu spoczywała już jej najstarsza córka Helena,  

żona generała Chlebnikowa i jej młodszy syn Konstantin Chlebnikow
52

. Grób Petrowów został 

zniszczony po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., natomiast do dnia dzisiejszego zachował się 

grób ich córki i wnuka
53
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49 Tamże, s. 146; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Z umiłowania…, s. 244, 248. 
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