Tatiana I. Łopuchina1
Cienie przeszłości. Historia mojego Ŝycia
Nasz majorat obejmował trzy tysiące hektarów ziemi. Nasz przodek2
otrzymał go w 1863 roku po polskim powstaniu, ale – poniewaŜ odnosił się do Polaków bardzo ciepło i po przyjacielsku – odmówił powiększenia swojego przydziału kosztem prywatnych majątków,
skonfiskowanych uczestnikom powstania. NajbliŜsza naszego dworu stacja kolejowa w Pitschen3 znajdowała się zaledwie 5 wiorst od
rosyjsko-niemieckiej granicy i dlatego wszelkie kontakty ze światem
zewnętrznym utrzymywaliśmy przez Niemcy, bo tak było szybciej
iprościej: do Berlina było od nas dwa razy bliŜej niŜ do Petersburga.
Moi rodzice mieli nawet specjalne paszporty mieszkańców rosyjskiej
strefy granicznej, które dawały im prawo odwiedzania przygranicznych rejonów Niemiec bez Ŝadnych wiz i pozwoleń.
W mojej rodzinie było czworo dzieci – ja, moja siostra Margarita
oraz bracia Gieorgij i Nikita. W lecie mieszkaliśmy z reguły w naszym majoracie, a zimą w Warszawie. W młodości bardzo podobała
mi się Warszawa – piękna, szykowna, czysta. Na początku 1914 roku
po prostu nie moŜna było sobie wyobrazić, Ŝe juŜ za kilka miesięcy
zniknie ta beztroska i wesoła carska Warszawa, Warszawa wspaniałych gwardyjskich pułków i wytwornego towarzystwa. [...]
Gdy miałam 23 lata, nie zastanawiałam się nad zawiłościami polityki międzynarodowej. My, młodzieŜ, zajmowaliśmy się tego lata
urządzaniem pikników, konnych przejaŜdŜek, wierzchem lub trojkami, a nawet wypraw automobilowych na łono natury - moja przyjaciółka Tania Kurakina miała automobil marki mercedes, który mógł
przejechać 70, a nawet 100 kilometrów z czterema czy pięcioma
pasaŜerami. Zachowałam szczęśliwe wspomnienia tych dawnych dni.
[...]
1
KsięŜna Tatiana Iwanowna Łopuchina (ur. 1890), córka księcia Iwana Nikołajewicza Łopuchina (1862-1942) i Tatiany Nikołajewny Krasnokutskiej (1872-1937). Młodość spędziła w pałacu w Chróścinie. Po rewolucji bolszewickiej wraz
z ojcem wyemigrowała do Francji, a potem do Włoch, gdzie osiadł jej brat Gieorgij, członek rosyjskiej misji wojskowej. Nie wyszła za mąŜ. Więcej informacji oŁopuchinach zob. Á. Ï. Êðàåâñêèé, Ë î ï óõèíû â èñòîðèè Îòå÷åñòâà..., dz. cyt.
2
Generał-adiutant Nikołaj Aleksandrowicz Krasnokutski.
3
Czyli w Byczynie. W wydaniu rosyjskim błędnie „Ðèòøà”.
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Wojna była dla nas całkowitym zaskoczeniem. Wkrótce wielu naszych bliskich na ochotnika wyruszyło do armii, a my zaczęliśmy Ŝyć
pierwszymi wiadomościami z frontu. Szybko dotarła do nas wieść,
Ŝe zginął w boju młody Fetisow, którego znaliśmy, a od ran umarł
Michaił Kantakuzin. Nagle przyszedł telegram od ojca: „Zginął wboju
konny grenadier Łopuchin”. Ale który – ojciec czy syn, wszak było
ich dwóch...4. Dopiero dzień później z gazet dowiedzieliśmy się, Ŝe
„Na polu chwały padł kornet Gieorgij Łopuchin”. Nie znałam go osobiście, ale uczył się on razem z moim bratem Gieorgijem... Prześladowała mnie myśl, Ŝe to samo moŜe spotkać mojego brata, dumę
naszej rodziny. Najbardziej martwiłam się o swojego brata – młodość jest egoistyczna. [...]
Wkrótce wyjechaliśmy do Kijowa, byle jak najdalej od granicy...
Następnie przenieśliśmy się do Moskwy, mieszkaliśmy u krewnych
w podmoskiewskim StaroŜyłowie. Nieco później zaczęłyśmy – ja,
mama i siostra – pracować jako siostry miłosierdzia w szpitalu wojskowym. [...]
24 maja 1915 roku był szczęśliwym dniem, dowiedzieliśmy się, Ŝe
do Serdecznego Przymierza, jak górnolotnie nazywano wtedy nasze
sojusznicze kraje, przyłączyły się Włochy. Wzrosły nasze antyniemieckie siły. Hura!... [...]
W swojej ukochanej posiadłości, Złatopolu, umarła moja ciocia
Maria Łopuchina z domu Kleinmichel. Wuj, jej mąŜ, pochował ją
iwkrótce razem z synem Adrianem opuścił Rosję i ostatecznie osiadł
w Bretanii. [...]

4
W pułku grenadierów konnych pod komendą księcia Dmitrija Aleksandrowicza Łopuchina słuŜył jego syn Gieorgij Dmitriewicz Łopuchin. Gieorgij Dmitriewicz zginął bohaterską śmiercią na oczach ojca w jednej z pierwszych bitew Iwojny
światowej. Ojciec zginął trzy miesiące później.
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