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Latem 1843 roku w malowniczej nadniemeńskiej okolicy Jabłonowo  spotyka 
się dwóch wysokich rangą oficjeli, planując rychłą lecz daleką podróż. Udają się do 
jasnowidzącej mieszkającej w okolicy Suhłobiszki zwane też Suhłabiszki 
(Sugłobiszki) leżącymi w powiecie oszmiańskim,  w obrębie parafii św. Jana 
Chrzciciela w Holszanach. Jakby nie patrzeć, była to podróż z jednego powiatu do 
drugiego, co w tamtych czasach było nie lada wyzwaniem.   

Co skłonić mogło tych dwóch jegomościów do tej podróży? Pierwszy z nich to 
Oktawiusz Eysymontt herbu Korab – urodzony w Jabłonowie 1811 roku,  
syn Ferdynanda – ostatniego wojskiego grodzieńskiego i Józefy z Zawistowskich;  
właściciel majątku Jabłonowo, uczestnik powstania listopadowego odznaczony 
złotym krzyżem Virtuti Militari, dawny adiutant polowy gen. Kazimierza 
Dziekońskiego, urzędnik grodzieński. Drugi to Jan Nielubowicz – były regent 
Drugiego Departamentu Sądu Gubernialnego Grodzieńskiego.  

 
*** 

W Tygodniku Petersburskim – dosyć poważnej gazecie urzędowej Królestwa 
Polskiego, pojawia się dosyć dziwny anons przytaczany za Gubernialnymi 
Wiadomościami Grodzieńskimi z dnia 16 III 1844 roku. Nie jest to artykulik w rodzaju 
nieprawdopodobne lecz ciekawe, ale poważny anons w rubryce ogłoszeń rządowych. 
Oto jego treść: 

 
„Od niejakiego czasu między mieszkańcami Wileńskiej i Grodzieńskiej gubernij stała 
się nader głośna pod nazwaniem jasnowidzącej szlachcianka rodem z powiatu 
Oszmiańskiego guberni Wileńskiej Grassylda Narkiewicz, mieszkająca czasowo  
w miasteczku Wołpie, - z nadzwyczajnej jakoby skuteczności w chorobach rad przez 
nią dawanych podczas snu magnetycznego, który następował na każdym nowiu 
xiężyca. Za dojściem o tem wiadomości do miejscowej i wyższej władzy,  
dla wybadania prawdy, był za Najwyższym rozkazem komenderowany z Petersburga 
umyślny medyk i z najpilniejszych postrzeżeń, doświadczeń i śledzeń jego, wespół  
z innemi miejscowemi lekarzami, przez dwa nowia xiężyca, okazało się,  
że szlachcianka Narkiewicz, ulegająca periodycznie nerwowym cierpieniom, 
bynajmniej żadnych własności jasnowidzenia nie posiada i że powodem do rozejścia 
się pogłoski o mniemanych jej cudach, było nic więcej, jak z jednej strony zwykła  
u wielu skłonność do wierzenia wszystkiemu co jest nadprzyrodzone, a z drugiej, 
interes męża cierpiącej, który pobierał od odwiedzających pieniądze, czego skutkiem 
było że kilka nader nietrudnych i łatwo dających się wytłumaczyć kuracyji, słynęły 
jako cuda. Z tej uwagi Rząd miejscowy dla zapobieżenia szerzeniu się nierozsądnych 
pogłosek uczyniwszy rozrządzenie o zabronieniu zbierania się ciekawych  
u Narkiewiczowej podczas jej nerwowych ataków, jeżeli takowe będą się nadal 
ponawiały, uznaje za potrzebne obwieścić powszechność tak o pomienionym 
rozporządzeniu, jak i w ogóle o bezzasadności przypisywania jej przymiotów 
jasnowidzenia.” 1 

                                                 
1 Tygodnik Petersburski gazeta urzędowa Królestwa Polskiego. R. 15, 1844, N° 29 
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Z powyższego anonsu dowiadujemy się o kobiecie nazywającej się Grassylda 
Narkiewicz, mieszkającej czasowo w miasteczku Wołpie, która zasłynęła  
z nadzwyczajnej skuteczności w leczeniu przeróżnych chorób i  rad udzielanych 
podczas snu magnetycznego, który następował przy każdym nowiu księżyca.  
Czy Oktawiusz Eysymontt i Jan Nielubowicz – ludzie światli, byli jednymi z tych,  
co chcieli poradzić się tajemniczej Grasyldy lub wyleczyć się z jakiś chorób, których 
doświadczali?  

 
*** 

Środa 16 VIII 1843 roku, następnego dnia po Święcie Wniebowzięcia – 
Panowie Eysymontt i Nielubowicz wyruszają z majątku Jabłonowo (Jabłonów) 
zwanego też dla odróżnienia od innych majątków o tej samej nazwie Jabłonowem 
Litewskim lub Jabłonowem nad Niemnem. Jabłonowo leżało około 3 km na 
południowy-wschód od Łunny, na lewym brzegu Niemna przy jego odnodze, obecnie 
zmienionej w starorzecze. Jadą traktem na Lidę, gdzie zatrzymują się na noc.  
Po dzisiejszych drogach to odległość zaledwie 90-120 km w zależności od wybranej 
drogi, czyli niecałe dwie godziny jazdy samochodem. Rankiem ruszają drogą na 
Lipniszki i Sobotniki w kierunku Holszan. Do przebycia mają prawie 100 km…  
Na miejsce do Suhłobiszek przybywają o szóstej wieczorem. Miejsce w którym się 
znaleźli nie robi na nich dobrego wrażenia. Gdy dojechali na miejsce stwierdzili,  
że nikt tu chyba gości nie czeka. W nędznej chałupinie Narkiewiczów przywitała ich 
służebna, twierdząc że Pan Narkiewicz w Oszmianie, a Pani Narkiewiczowa chora  
i gości nie przyjmuje.   Pozostało rozejrzeć się za noclegiem, ale w rachubę wchodził 
tylko jakiś lichy kąt w stodole lub spichlerzyku. Dla przywykłych do wygód 
jaśniepanów nie była to zapewne oferta zbyt ponętna. Być może w tamtej chwili 
zastanawiali się dlaczego dali się namówić strapczemu słonimskiemu 
Jahołkowskiemu na tę przedziwną podróż…2 

 
*** 

Druga dekada XIX wieku, powiat oszmiański, parafia św. Jana Chrzciciela  
w Holszanach – w 1821 roku w rodzinie Kołyszków na świat przychodzi dziecię płci 
żeńskiej, któremu na Chrzcie Świętym nadano jakże rzadkie i dziwne w tamtych 
czasach imię Grassylda (Grasylda).  Kołyszkowie to ród ponoć szlachecki, 
pieczętującej się herbem Jelita. Rodzice małej Grasyldy pochodzili jednak z mocno 
zubożałej linii tego rodu. Na tyle mocno, że kilkanaście lat później oddają swoją córkę 
na służbę do niejakiego Narkiewicza posiadającego gospodarstwo w okolicy 
Suhłobiszki zwanej też Suhłabiszki (Sugłobiszki). W 1837 roku  Grasylda służąc już  
u Narkiewicza ciężko zachorowała „na gorączkę” – moment ten był bardzo 
znamienny w późniejszym jej życiu… Od tej pory choroba powraca w każdym 
kolejnym nowiu Księżyca. Na kilka dni przed nowiem zapada w stan, który później 
nazywano „naturalnym magnetyzmem”. Przez kilka dni trawi ją gorączka, konwulsje  
i przeróżnego rodzaju cierpienia, w trakcie których na długie chwile przeistacza się  
                                                 
2 Strapczy – rodzaj prokuratora rządowego 
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z prostej wieśniaczki w uduchowioną niewiastę głoszącą słowo Boże. Ponoć przez 
kilka lat nikt o tym nie wiedział. Pewnego dnia Grasyldę odwiedza kobieta z okolic, 
która sama też cierpiała na jakąś długotrwałą i mocno dolegliwą przypadłość – 
Księżyc był w nowiu… Grasylda majacząc i wijąc się w konwulsjach błogosławi 
przybyłą i przemawiając niejako w imieniu Najświętszej Panienki udziela sąsiadce 
rad jak może wyleczyć się ze swojego cierpienia. Sąsiadka – kobieta bogobojna, 
zastosowała się do zaleceń głoszonych z jakże wielkim namaszczeniem. Kilka dni 
później po jej dolegliwościach nie było już śladu. Od tamtej pory – zapewne  
za sprawą uzdrowionej sąsiadki, do domu Narkiewicza zaczęli przybywać różni 
ludzie prosząc o pomoc w chorobie.    

Jakiś czas później – prawdopodobnie w 1842 roku, Narkiewicz żeni się  
z wówczas 20-letnią Grasyldą. Czy połączyła ich miłość, czy też inne bardziej 
materialne względy, tego zapewne się już nie dowiemy.  Z przytoczonego na wstępie 
anonsu z Tygodnika Petersburskiego wynikało, że Narkiewicz jako mąż 
jasnowidzącej czerpał z wizyt chorych korzyści… 
 

*** 
Panowie Esymontt i Nielubowicz noc z 17 na 18 VIII 1843 roku spędzić mieli  

w wielkiej niewygodzie. Gdy już prawie szykowali się do snu zauważyli, że przed 
chałupą Narkiewiczów zgromadziło się kilka osób. Około ósmej wieczorem było tam 
już około 20 osób. Gdy zebrani goście zaczęli wchodzić do izby, w której leżała chora 
Grasylda zaciekawieni i ośmieleni szlachcice też tam się udali. Po pewnym czasie 
targana konwulsjami chora przemówiła:  

- niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
- na wieki wieków amen – w odpowiedzi słysząc 

Chwilę potem, zbierając siły do dalszych słów rzekła:   
- proszę was Synowie i córki, abyście mając wgląd na słabość moją nie 
męczyli mnie niepotrzebnymi pytaniami, a radzili się tylko względem zdrowia  
i żebyście pilnie uważali to, co Najświętsza Maria Panna przez grzeszne usta 
moje mówić będzie.  

Nielubowicz podszedł jak najbliżej chorej. Pozostali nie protestowali, ponieważ  
ze względu na jego dystyngowany wygląd uważali go zapewne za lekarza, który 
przybył pomóc chorej w cierpieniu. Zapytał Grasyldę o stan, w którym się znajdowała 
w tamtej chwili. Zamiast odpowiedzi usłyszał kilka religijnych nauk. Nie dawał jednak 
za wygraną i pytał dalej: 

- czy nie trzeba cię magnetyzować? 
Grasylda bez chwili namysłu odpowiada:  

- nie trzeba, jestem w stanie magnetycznym, a więcej by mnie osłabiło.  
Chwilę później Eysymont nie zdradzając swojej dolegliwości zapytał:  

- a czym ja mogę być z mojej choroby wyleczony?  
Grasylda nie patrząc na Eysymonta doradza mu cztery gorące godzinne kąpiele  
z melisy, rumianku i dziewanny. Poleca mu także picie przez miesiąc naparów  
z jagody bzu i pączków topoli. Kurację obowiązkowo muszą uzupełnić cztery Msze 
Święte wydane na jego intencję. Na jaką dolegliwość mógł uskarżać się wówczas  
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32-letni Eysymontt? W czym mogły pomóc mu kąpiele w ziołach takich jak melisa, 
rumianek i dziewanna oraz picie naparów z jagód bzu i pączków topoli? Chwilę 
później zapytał jak ma leczyć głuchotę, na która cierpi od dwóch lat –  
w odpowiedzi usłyszał: 

- powiadam Ci abyś przyłożył Synopizme z czosnku, gorczycy i chleba 
palonego z kamforą i octem do potylicy… 

Eysymontt wysłuchał tego cierpliwie nie dając znać po sobie, że tak wierutnych bzdur 
jeszcze nie słyszał. Zasięgał przecież porad najznamienitszych medyków, a ci jak już 
coś doradzali, to raczej kąpiele zimne. Mimo w miarę młodego wieku cierpiał już od 
kilku lat na różnego rodzaju dolegliwości. Medycy nazywali to biciem serca, ale były 
też inne przykre objawy: mocny ból całej ręki choć niczym nadwyrężona nie była  
i prawie dwuletnia głuchota na jedno ucho. Skołatana była też psychika młodego 
Eysymontta – ledwie dwa lata wcześniej zmarła jego żona Zofia z Szukiewiczów, 
córka Tomasza i Franciszki z Eysymontów, z którą przeżył ledwie rok kończąc 
małżeństwo bezdzietnie. Porady Jasnowidzącej nie rozumiał, bo przecież wiedzy  
na temat kąpieli i naparów leczniczych nie miał. Z jednej strony chciał wierzyć czego 
dowodem jest, że usłuchał rady Jahołkowskiego i przyjechał do Jasnowidzącej.  
Z drugiej jednak strony on – poważny i szanowany oficjel odznaczony wieloma 
orderami, nie mógł wierzyć w gusła i zabobony. Synopizma z czosnku, gorczycy, 
chleba palonego z kamforą i octem na jego głuchotę, przykładana do potylicy – jakże 
mu ma coś takiego pomóc? 

Tego wieczoru jasnowidząca udzieliła jeszcze kilku równie dziwnych porad 
zarówno Nielubowiczowi, jak i innym zebranym. W swoim tajemniczym stanie trwała 
może pół godziny, po czym opadła zupełnie z sił. Eysymontt i Nielubowicz 
postanowili przenocować, widząc szansę, że kolejnego wieczora ponownie będą 
mogli przepytać nawiedzoną kobietę. Po wyjściu z izby zaczęli układać pytania na 
dzień następny, które mogłyby w niezbity sposób wykazać, że Grasylda nie jest 
jasnowidzącą, tylko zwykłą oszustką żerującą na wierze ludu chrześcijańskiego. 
Eysymontt uknuł swoistą intrygę – postanowił zapytać gdzie jest jego żona. Grasylda 
nie mogła przecież wiedzieć, że ta już nie żyła. Czekając wydarzeń kolejnego 
magnetyzmu jasnowidzącej poszli spać. Następnego dnia już od rana wyglądali czy 
nikt inny się nie pojawi. Chcieli mieć możliwość obcowania z nawiedzoną kobietą bez 
zbędnych świadków, ponieważ tylko tak mogli uzyskać odpowiedzi na swoje pytania  
i wątpliwości. Nastał wieczór i nikt się nie zjawił… Z gotowym zestawem wielu 
podchwytliwych pytań czekali, aż jasnowidząca wpadnie w swój magnetyczny stan. 
O siódmej wieczorem zaczęli się jednak zewsząd zjeżdżać i schodzić różni ludzie – 
łącznie zebrało się kilkanaście osób z okolicznych kmieciów, a nawet urodzonych 
oficjeli ze Słonima.  Chwilę później Grasylda Narkiewicz zaczęła boleśnie jęczeć,  
co było oznaką, że lada moment wejdzie w stan, na który czekali z niecierpliwością 
od wielu już godzin. Dochodziła ósma wieczorem – Eysymontt i Nielubowicz 
wsłuchują się w słowa jasnowidzącej … 

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – powiedziała jasnowidząca  
-Najświętsza Maria Panna, przez wzgląd łaskawy na Was Synowie i córki, 
którzyście tu z ufnością przybyli, pozwoliła mi rad wam udzielić, ale proszę 
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was nie męczcie mnie próżnie i niepotrzebnymi pytaniami, o rzeczach 
znikomych i doczesnych.  

Nielubowicz chce się dowiedzieć kto dyktuje jasnowidzącej rady – czy ona sama je 
układa, czy też ktoś jej w tym pomaga.. 

- jakżebym mogła sama odpowiadać – mówi cichym głosem jasnowidząca,  
- Najświętsza Maria Panna mówi mi co mam odpowiadać, widzę Tron Jej, 
słyszę niekiedy zachwycające śpiewy, których długo słuchać nie można. 

Ledwo zdanie dokończyła Eysymontt otwiera usta aby wyrazić to, co wczoraj  
z Nielubowiczem ustalił. Zanim się odezwał pomyślał sobie – teraz cię zdemaskuje  
i udowodnię wszystkie twoje kłamstwa. Nie zdążył jednak wypowiedzieć 
niedokończonej myśli. W jego ledwie słyszących uszach zabrzmiał cichy i spokojny 
głos… 

- tu jest ten co ma wątpliwość – usłyszał i zaraz zapytał 
- któż to taki Jasnowidząca? 
- Ten co choruje na bicie serca – usłyszał w odpowiedzi 

Przecież to ja – pomyślał lub bezwiednie wypowiedział Eysymontt… to ja – usłyszał 
echo własnego głosu odbijające się od ścian izby.  

- nie wątp Synu, nie uważaj na to, że Ci Doktorowie inaczej radzili, używaj 
lekarstw jakie Ci poradziłam, dodaj jeszcze zaparzone bratki, zmieszaj  
z kamforą i oliwą i przykładaj na płótnie pod łyżką ku sercu przez 4 noce,  
a zdrów będziesz.  

W jednej chwili zapomniał o swoich niecnych planach demaskowania domniemanych 
oszustw jasnowidzącej. W jego skołatanym sercu i duszy znowu zakiełkowała 
nadzieja i wiara. A może jednak mi pomoże, może wreszcie przestanę cierpieć – 
pomyślał… 

- co mam czynić abym odzyskał władzę w ręku? 
- jak ustanie bicie serca, to i władza w ręku powróci – odpowiedziała spokojnie  
- co robić od Głuchoty? – pytał jednym tchem 
- mówiłam już Ci wczoraj - synopizma. 

Nie, to niemożliwe – pomyślał. Jednak to prawda co powiadali o niej… ma dar, wie 
jak pomóc… Ale jak w to uwierzyć… może jednak kłamie? Zapytam o moją zmarłą 
żonę, to wszystko wyjaśni… nie dokończył myśli, gdy zobaczył machnięcie ręką 
jasnowidzącej przywracające go do świadomości i usłyszał odpowiedz na 
niewypowiedziane pytanie… 

- daj na cztery Msze, jedną żałobną i spraw egzekwie, żeby było na Katafalku 
dwanaście świec i osiem lamp  

Słysząc słowa jasnowidzącej i obserwując wielkie i nieukrywane zdziwienie 
Eysymontta również Jan Nielubowicz zapomina o swoich pierwotnych planach. 
Zadaje Grasyldzie pytanie za pytaniem o sposoby leczenia jego dolegliwości.  
Jak poprawić swój nadwątlony wzrok, jak usunąć żółte plamy z jego ciała, jak…?  
Na każde zadane pytanie otrzymuje natychmiastową radę. Po nim pytają również inni 
zebrani – każdy otrzymuje radę i przepis na lekarstwo pomagające w wyjawionych 
dolegliwościach.  W jednym tylko przypadku jasnowidząca ze smutkiem powiedziała, 
że rady nie ma.  
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Jasnowidzącą zaczęły szarpać niezliczone konwulsje. Jej cicho wypowiadane 
słowa przerywał jęk przeżywanego bólu… Jan Nielubowicz patrząc na to  
z współczuciem pyta cierpiącej kobiety dlaczego sama sobie nie pomoże, a tylko 
innym pomaga i jak długo żyć będzie w takim cierpieniu?  

- Najświętsza Maria Panna dopuściła na mnie taki stan dla pokuty i dla 
pożytku ludzi. Mnie samej siebie radzić nie wolno.  
- A czy żyć długo będę? Już są dwie Jasnowidze, a jak się zjawi trzecia,  
ja umrę  

W tej chwili odwróciła swoje zmęczone spojrzenie do Eysymonta i rzekła..  
- Ty będziesz u jednej z nich  

W mrocznej izbie zapadła całkowita cisza mącona jedynie ledwie słyszalnymi 
odgłosami codziennego życia toczącego się za oknami. Jasnowidząca spojrzała na 
wszystkich zgromadzonych przy jej łóżku i cicho powiedziała: 

- żyjcie wszyscy cnotliwie i trzymajcie się niezachwianie Religii. Najświętsza 
Maria Panna z boleścią patrzy na słabych w wierze i niecnotliwych którzy 
mękę Jej Syna znieważają. Przepaści piekła są dla nich już otwarte, a Piotr 
Święty klucze dla nich zatraci i nigdy ich nie odnajdzie. Bóg dla ugruntowania 
prawdziwej wiary czynić będzie rozmaite cuda. Wyśle na ten świat dusze 
zmarłych słabych w wierze, aby ogłosiły męki jakie za to cierpią.  

Oddychała z trudem, co chwila przymykając oczy. Magnetyczny sen trwający trzy 
kwadranse dobiegał końca. W ostatniej jego minucie wyszeptała do zgromadzonych: 

- Najświętsza Maria Panna Błogosławi Was Synowie i Córki przez grzeszne 
usta moje. Amen. 

 
Tak zakończyło się spotkanie Jejmościów Panów szlachty z jasnowidzącą 

Grasyldą Narkiewiczową z Kołyszków. Z jaką wiarą i nadzieją przyjechał Oktawiusz 
Eysymontt, a z jaką wyjeżdża? Czy jego sceptycyzm i brak wiary w uleczenie ustąpił 
miejsca nadziei? Czy w kolejnych dniach swojego życia posłucha rad prostej kobiety, 
czy uczonych medyków?  

Zapewne jasnowidząca zobaczyła w młodym Eysymoncie coś niezwykle 
niepokojącego, co w niedługim czasie mogłoby zabrać go z tego świata. Jak zatem  
w kontekście przytoczonego na wstępie urzędowego anonsu należy ocenić Grasyldę 
Narkiewicz? Czy faktycznie to, co na własne oczy widzieli Eysymontt i Nielubowicz 
była tylko „skłonnością do wierzenia wszystkiemu co jest nadprzyrodzone” i misternie 
ułożoną grą męża Grasyldy lub jej samej w jakimś materialnym interesie? Czy rację 
mieli lekarze, czy niepiśmienna kobieta? 
 

*** 
 

Grasylda Narkiewicz z Kołyszków udzielając rad medycznych Eysymonttowi 
miała zaledwie 22 lata. W domu jej męża zapewne trudno byłoby odnaleźć 
jakiekolwiek książki, a tym bardziej zawierające wiedzę medyczną. Nawet gdyby 
były, to pożytek i tak z nich niewielki, bo przecież Grasylda nie kończyła żadnych 
szkół, nie potrafiła czytać i pisać, podobnie jak jej mąż i jego bracia. Skąd więc ta 
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młoda kobieta posiadała wiedzę umożliwiającą stawianie jakichkolwiek, nawet 
najprostszych diagnoz lekarskich? Skąd miała wiedzę niezbędną do zestawienia 
odpowiedniej kuracji mogącej chociażby uśmierzyć ból lub poprawić samopoczucie, 
nie wspominając nawet o skutecznym wyleczeniu?  
 U Eysymontta trafnie rozpoznała chorobę główną i równie trafnie połączyła 
występujące objawy uboczne. Nie licząc kwestii religijnych, przepisała także kurację, 
która w znaczącym stopniu mogła pomóc, a na pewno nie mogła zaszkodzić. 
Rozważmy zatem, jakie „leczenie” zostało przepisane… 

 
Owoc bzu najbardziej znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych 

i przeciwwirusowych. Od wieków stosowany był jako naturalny antybiotyk – działa 
oczyszczająco na organizm, usuwa toksyny egzogenne oraz szkodliwe produkty 
przemiany materii. Stosowano go również w leczeniu reumatyzmu oraz infekcji 
skórnych, jako lek rozkurczowy i przeciwbólowy w nerwobólach i mięśniobólach.  
W większej ilości regulują wypróżnienie, dlatego też stosowano go przy zaparciach. 3 
Napary z pączków topoli – inaczej  Infusum Populi, od wieków stosowane były do 
leczenia przeziębienia, grypy, anginy, krztuśca. Był też idealny na  choroby 
reumatyczne, skąpomocz, obrzęki, bóle różnego pochodzenia, stany zapalne skóry. 
Napar można też stosować przy tendencji do zawałów i zakrzepów, w leczeniu stanu 
zapalnego gruczołu krokowego i chronicznym nieżycie układu oddechowego. Był też 
dobrym środkiem do usuwanie przykrych objawów po nadmiernym spożyciu alkoholu 
(wodne wyciągi, olejek topolowy). 4 

Melisę w starożytnej Grecji nazywano eliksirem życia, radością serca wierząc, 
że jej stosowanie przywraca nadwątlone siły i przedłuża życie. W Europie od X wieku 
wytwarzano z niej medykamenty, które miały usuwać troski i rozweselać  
w strapieniu. Kąpiel z dodatkiem olejku z ekstraktem z melisy ma działanie 
uspokajające. Moc melisy oddaje ponoć naturalną harmonię ducha, jakże potrzebną 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kąpiel w atmosferze ziołowej mocy 
melisy pomoże także w przypadku migren oraz uciążliwych bólów głowy, złagodzi 
kaszel i uporczywy katar.5 Rumiankowi w ludowych wierzeniach przypisywano 
właściwości magiczne – umycie rąk w jego wywarze miało pomagać w walce  
z grzesznymi myślami, a skropienie domu wyciągiem z rumianku miało chronić dom 
przed złymi urokami. Kąpiele z naparem rumianku łagodziły dolegliwości związane  
z hemoroidami i zapalaniem pęcherza, przyspieszają proces gojenia się ran, łagodzą 
stany zapalne skóry i podrażnienia. Pomagały pozbyć się blizn, rozstępów  
i przebarwień. Swoje działanie zawdzięcza cennym substancjom: olejkom 
eterycznym, flawonoidom, pochodnym kumarynowym, a także kartoneidom, cholinie  
i solom mineralnym.6 Również właściwości lecznicze dziewanny znane są od tysięcy 
lat. W starożytności znana była jako zioło magiczne. W niektórych wierzeniach 
dziewanna traktowana jest jako posłaniec śmierci – jeżeli na grobie zmarłego wyrosła 

                                                 
3 http://www.poradnikzdrowie.pl 
4 http://www.magicznyogrod.pl 
5 http://www.poradnikzdrowie.pl 

 6 www.naturalneoczyszczanie.pl
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właśnie ta roślina, to zmarły był w czyśćcu i uwolnić go stamtąd mogły tylko 
pielgrzymki. Kto wierzył w czary powinien umyć się naparem przygotowanym  
z dziewanny, aby pozbyć się złych duchów. 7 Dziewanna zawiera flawonoidy, 
wykazujące działanie przeciwzapalnie i antyoksydacyjne, garbniki o działaniu 
bakteriobójczym, saponiny (działają moczopędnie i przeciwzapalnie), a także związki 
śluzowe, żywice, kumaryna, olejek eteryczny oraz kwasy organiczne. Leczy więc 
doskonale wszelkie dolegliwościach układu oddechowego – można ją stosować  
w stanach zapalnych oskrzeli, uporczywym, suchym kaszlu oraz u chorych na astmę. 
Leczy również dolegliwości ze strony układu pokarmowego – nieżytach 
żołądka, biegunce, kolce jelitowej. Zewnętrznie, w postaci okładów można stosować 
dziewannę w przypadku stłuczeń, ran, oparzeń, odleżyn, czy odczynów alergicznych. 
Dodana do kąpieli ma działanie rozluźniające i przeciwbólowe, m.in. uśmierza ból 
związany z chorobami reumatycznymi, a przy tym wycisza i uspokaja. 8 

Synapizna zalecona przez jasnowidzącą na głuchotę – to w tamtych czasach 
nie tylko medycyna ludowa, ale również metoda uznawana przez ówczesny świat 
naukowy, jako nowatorska. Dopiero kilkadziesiąt lat później odkryto, że kuracje 
identyczne do zalecanej Eysymonttowi pobudzają fagocytozę, czyli  
element odporności nieswoistej – skuteczną metodę obrony przed organizmami 
chorobotwórczym. Zjawisko fagocytozy odkrył w 1882 roku Ilja Miecznikow. 
Współcześnie jest to jedna z dziedzin medycyny określana jako synapoterapia. 9 

 
Zdaniem jasnowidzącej Oktawiusz Eysymontt potrzebował antybiotyku (owoc 

bzu), który usunąłby z organizmu toksyny i szkodliwe produkty przemiany materii. 
Potrzebował też czegoś, co wzmocni jego organizm i zabezpieczy przed zawałem,  
zakrzepem lub chronicznym nieżytem układu oddechowego. Zalecane kąpiele miały 
go uspokoić i wyciszyć, złagodzić uporczywy kaszel (melisa), wzmocnić układ 
oddechowy (dziewanna), uciszyć grzeszne myśli i złagodzić stany zapalne 
(rumianek). Czy zimne kąpiele mogły dopomóc w dolegliwościach Eysymontta – 
według stanu dzisiejszej wiedzy raczej mogły zaszkodzić. W zimnej wodzie nie 
powinny kąpać się osoby z problemami związanymi z układem krążenia,  
np. cierpiące na zaburzenia rytmu serca. Zanurzenie ciała w lodowatej wodzie 
przyspiesza akcję serca, co może okazać się niebezpieczne przy arytmii. Medycy,  
z porad których korzystał Eysymontt prawdopodobnie nie rozpoznali właściwie jego 
choroby… 

*** 
Natychmiast po powrocie – 20 Augusta 1843 roku w Jabłonowie została 

spisana relację z tej niecodziennej wyprawy – być może przez  samego Eysymontta.   
Dokument ten przetrwał dziesiątki lat i przeszedł przez wiele rąk. Pod koniec XIX 
wieku znajdował się w Archiwum Strawińskich, gdzie odnalazł go Michał Federowski 
(1853-1923) – etnograf i folklorysta amator, badacz białoruskiej kultury ludowej, 
twórca niesamowitego wielotomowego dzieła „Lud białoruski na Rusi Litewskiej. 
                                                 
7 http://www.poradnikzdrowie.pl 
8 http://www.zdrowyportal.org 
9 http://www.naturalneleczenie.de 
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Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877-1905”. Odnaleziony 
dokument miał zapewne posłużyć jako materiał do jednego z tomów. Za życia 
Federowskiego zostały wydane zaledwie trzy tomy, a po jego śmierci (w latach 1935-
1960) kolejne pięć tomów. Zebranych materiałów ponoć na tomów kilkanaście. 
Część z tych materiałów – między innymi dokument o jasnowidzącej Grasyldzie 
Narkiewicz, przechowywany jest obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego.10  

 
Pozostaje jeszcze wspomnieć o losach Oktawiusza Eysymontta po wizycie  

u jasnowidzącej. W niedługim czasie po tym zdarzeniu porzuca żałobę i żeni się 
kolejny raz. Bardzo możliwe, że to dzięki jasnowidzącej odzyskał siły i postanowił 
budować swoje życie od nowa. Z drugiego małżeństwa z Heleną z Sołtanów 
doczekał się córki Zofii. Od spotkania z jasnowidzącą przeżył 7 lat – zmarł w 1850 
roku w wieku zaledwie 39 lat. Nie jest wiadome czy zastosował się do rad Grasyldy 
Narkiewicz… 
 

Poniżej transkrypcja całego dokumentu – zachowano oryginalną pisownię:  
 
Wiadomość o Jasnowidzącey Grassyldzie z Kołyszków Narkowiczowey, mieszkaiącey w Guberni 
Wileńskiej, w Powiecie Oszmiańskim, w Okolicy Suhłabiszkach, osobiście przez na ocznych świadków 
Oktawiusza Eysymonta i Jana Nielubowicza powzięta i naystaraniejy podana. - 
 
Grasylda Kołyszkowna przed sześciu laty chorowała ciężko na gorączkę, apo wyzdrowieniu w dni 
kilka wpadła w naturalny magnetyzm, każdego Miesiąca dwoma lub trzema dniami przed Nowiem, 
około godziny Osmej wieczorem zasypiała, i wśród cierpień naywiększych i Konwulsyi, niekiedy po 
godzin kilka mówiła o Świętości Religii Chrześcijańskiej, dawała moralne nauki i przestrogi i radziła dla 
chorych lekarstwa. Oprócz domowych, pana Narkowicza, u którego Kołyszkówna iako prosta dziewka 
służyła, nikt oiej nadprzyrodzonym stanie nie wiedział przez lat 4. Przypadkowe ziawienie się iakiejś 
doiey Somsiadki, podyktowanie przez Kołyszkowną lekarstwa, i następne potem wyzdrowienie, 
rozgłosiło tajemnicę i Pan Narkowicz, ożenił się z Panną Kołyszkowną; i od 2 lat. Dom ich ubogi  
w każdym Miesiącu około Nowiu począł być coraz liczniey przez rozmaitych chorych odwiedzany. 
Pani Narkowiczowa, maiąc dopiero lat 22, nie umie ani pisać, ani czytać. Mąż iey i 3 iego braci 
również są beż żadnego wychowania, iako prości rolnicy sami na wyżywienie siebie pracujący. 
Powzięta od Pana Johałkowskiego Strapczego Słonimskiego wiadomość o dziwnym stanie 
Narkowiczowej, skutecznym radzeniu lekarstw, pobudziła Oktawiusza Eysymontta do podróży, którey 
towarzyszył Jan Nielubowicz b. Regent Sądu Gubernialnego Grodzieńskiego 2go Departamentu. -  
 
Wyiechaliśmy z Majątku Jabłonowa dnia 16go Sierpnia 1843 roku nad wieczór, po noclegu w Lidzie 
iadąc na Lipniszki, Sobotniki i Doroże przybyliśmy do okolicy Suhłobiszek, gdzie mieszkaią Państwo 
Narbowiczowie (sic! Narkiewiczowie), dnia 17go o godzinie 6tej po południu. - 
 
Wieści po drodze i widok nędznego domku oraz prostota mieszkańców, nieuczyniły na nas 
korzystnego wrażenia, przekonaliśmy się tylko że tu nikt nie ma zamiaru zwabienia gości, bo nie ma 
dla nich, ani przytułku, ani żadnych wygód. Sam Narbowicz (sic! Narkiewicz) był w Oszmianie, służąca 

                                                 
10 Rps BUW TNW-347, mikrofilm BUW Nr 1004, Drobne materiały obyczajowe zebrane przez Michała  
   Fedorowskiego  - wiadomość o Jasnowidzącej Grassyldzie z Kołyszków Narkowiczowey  
   mieszkającey w guberni wileńskiey, w powiecie oszmiańskim, w okolicy Suhałbiszkach, osobiście  
   przez naocznych świadków Oktawiusza Eysymontta i Jana Nielubowicza powzięta i naysumienniej  
   podana w Jabłonowie 20.VIII 1843 roku” (karty 7-13) 
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powiedziała że Pani Narbowiczowa (sic! Narkiewiczowa) leży chora i widzieć jej nie można. Zajęliśmy 
się staraniem o ulokowanie się na nocleg w stodole lub w spichlerzyku. Tymczasem nad zmrokiem 
poczeli zieżdzać się z różnych stron i wchodzić do izby gdzie chora leżała. Za przykładem drugich i my 
tam weszliśmy. Chora w boleściach ięczała, gdy ściemniało się poprosiliśmy o świecę i czekaliśmy  
w milczeniu magnetycznego uśpienia. Zgromadziło się osób ze 20 - około ósmej wieczorem chora  
wielkim wysileniem i w stanie małych konwulsyi przemówiła - niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus, na wieki wieków amen. Apotem proszę was Synowie i córki, abyście maiąc wgląd na 
słabość moią nie męczyli mnie nie potrzebnemi pytaniami a radziło się tylko względem zdrowia  
i żebyście pilnie uważali to, co Najświętsza Marya Panna przez grzeszne usta moie mówić będzie.- 
Nielubowicz miany przez zgromadzonych za Doktora, przystąpiwszy najbliżej do chorey zapytał: iak 
się nazywa ten stan, w którym teraz zostaiesz? Zamiast wyrażoney odpowiedzi mówiła religine nauki, 
a gdy się zapytał, czy nietrzeba cię magnetyzować, odpowiedziała że niepotrzeba, że iest wstanie 
magnetycznym, i że magnetyzowanie więcey by ią osłabiło. - 
W kolei Eysymontt zapytał czem mogę być z mey choroby wyleczony? Odpowiedziała - Powiadam ci 
Synu, abyś wziął 4 wanny nayciepleysze iak możesz wytrzymać z melisy, rumianku i dziewanny. 
Siedzieć po godzinie, ażebyś pił iagody bzowe i pączki topolowe przez Miesiąc i dał na 4 Msze 
Święte. 
Gdy się zapytał o lekarstwa od głuchoty, którą od 2 lat cierpi, odpowiedziała - Powiadam Ci abyś 
przyłożył Synopizmę z czosnku, gorczycy i Chleba palonego z Kanforą i octem do potylicy.  
W kolei Nielubowicz zapytał, co radzisz osobie, która chorowała na paraliż? odpowiedziała - w kwarcie 
wina nad którym by 10 mszów odprawiono moczyć przez tydzień wianek z ziół, z których się 
zwyczaynie takowe robią, między któremi wymieniła i goździków wianek, który by pierwey na 
Monstracyi noszony był przez 4ry processye, pić to wino po kieliszku rano i wieczór aż do zużycia - 
osobno wziąść 4 ciepłe wanny z Kwiatu białego maku, który się jeszcze w późnych ogrodach znależć 
może, z Gaszku Ślazu białego i słoneczniku, apo użyciu tych lekarstw zdrów będzie zupełnie.  
Sen swój magnetyczny zakończyła religiyną przemową, zachęcaiąc wszystkich do cnotliwego 
postępowania i wyrzekła na wieki wieków amen.- 
Poprzecknięciu się była bardzo słaba. Zrady naszey wypiła Szklankę letkiey herbaty, z trochę wina 
starego i iuż pozostała wlużku na noc.- 
Sen magnetyczny nie trwał więcey nad dobre pół godziny. 
 

Dzień 2gi 17 Sierpień (sic! powinno być 18 Sierpień) 
Zpowodu ciemney nocy i w nadziei widzenia iey stanu raz drugi, zostaliśmy się na noc. Powiedziała 
nam na iawie że iutro po południu z cierpień swoich pozna, czy we snie mówić będzie, bo iuż przez  
7 czy 8 wieczorów była wtym stanie. Układaliśmy dla Jasnowidzącey rozmaite pytania; chodząc po 
podwórzu Eysymontt mówił do Nielubowicza, że ponieważ rada brania nayciepleyszych wanien, 
przeciwi się zdaniu naysłanieyszych Doktorów, zalecających Jemu wanny zimne więc ma wtym 
wątpliwość, i mość otom Janowidzy powiedzieć, a dla lepszego ieszcze Jey wyprobowania zapytać 
gdzie iest moia żona, która juz od 2 lat umarła.  
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wieczora ciesząc się że nikt nieprzybywa, że nie będzie przykrego 
natłoku i przeszkody do rozmowy z Jasnowidzącą. Tym czasem po 7mej zaczęli się zjeżdzać 
zrozmaitych stron. przybyli Państwo Borowscy, potem Kominissionery Bielacie i Jarwiłowskie  
z Niemczynowskim ze Słonimia i rozmaitych kilkanaście osób.- 
Około 7my chora iuż była włożku ięcząć boleśnie. Około 8my wymówiła Niech będzie po Chwalony 
Jezus Chrystus; gromadnie odpowiedzieliśmy, na wieki wieków Amen.- i rzociliśmy się do łużka.- 
Nielubowicz znow zaiął naybliższe mieysce poczem Jasnowidząca mówiła, że dziś niemiała iuż być 
wtym stanie - Ale Nayświętsza Marya Panna, przez wzgląd łaskawy na Was Synowie i córki, 
którzyście tu zufnością przybyli, pozwoliła mi rad wam udzielić - ale proszę was nie męczcie mnie 
próżnie i niepotrzebnemi pytaniami, o rzeczach znikomych i doczesnych.  
Poczem Nielubowicz zapytał czy własną myślą odpowiadasz napytania, czy kto dyktuie? 
Jakżebym mogła sama odpowiadać, Nayświętsza Marya Panna mówi mi co mam odpowiadać, widzę 
Tron Jey, słyszę niekiedy zachwycaiące śpiewy, których długo słuchać nie można.- 
Zkolei zbliżył się Eysymontt, a wtey chwili gdy miał wątpliwość swoią wyrazić, nim jeszcze wymówił 
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rzekła, tu iest ten co ma wątpliwość. Na to Eysymontt, któż taki Jasnowidza? 
Ten co choruie na bicie serca. Eysymont - to ia. Niewątp Synu, nieuważay na to, że Ci Doktorowie 
inaczej radzili, używay lekarstw iakie Ci poradziłam, doday ieszcze zaparzyć Bratki, zmieszać  
z Kamforą i Oliwą i przykładać na płótnie pod łyżką ku Sercu przez 4 nocy, a zdrów będziesz.  
Eysymontt - co mam czynić abym odzyskał władzę wręku? 
Jasnowidza - jak ustanie bicie serca, to i władza wręku powróci.- 
Eysymontt - co robić od Głuchoty? 
Mówiłam iuż Ci wczoray - Synopizma. 
Następnie Eysymontt chciał zapytać, gdzie iest moia żona - Machnęła ręką i rzekła - Day na 4 Msze i 
iedną żałobną i spraw Exehwie, żeby było na Katafalku 12 świec i 8 lamp.- 
Potem Nielubowicz zapytał, czem może naprawić swóy wzrok? 
Postawić pod oczyma po 5 piawek, Zmoczyć w spirytusie płótno i przykładać  dopotylicy. Sprawić 
firanki do Ołtarzow Sw. Franciszka i Św. Antoniego. Następnie Eysymontt powtórzył wczoraysze 
względem siebie pytanie. Potwierdziła wczorayszą odpowiedz, przydaiąc nowe nauki i przestrogi.  
Potem zbliżył swojego łokcia Jan i zapytał co mu radzi od żółtych plam na ciele, które cierpi dwa lata? 
Jasnowidza - Pokraianą żółtą marchwią moczyć w octcie przez tydzień i tym octem zmywać plamy  
3 razy w dzień. W chlebie razowym, kiedy się po zamieszaniu zacznie podeymować przepić dziurę  
i nalać wody, a kiedy iuż chleb podeydzie wybrać tę wodę i zmywać ią plamy naciele.- 
Potem dawała radę różnym osobom - podyktowała lekarstwo odpuscia się zębów - Grzybki czerwone 
w wielkości dziesiątki rosnące na gnoiu przy stodołach namoczyć w spirytusie i tem płokać zęby co 
godzinę. O iedney Suchotnicy powiedziała że niema rady. 
Na propozycyę Nielubowicza, aby sama sobie poradziła rzekła, że Nayswiętsza Marya Panna 
dopusciła na nią taki stan dla pokuty i dla pożytku ludzi. Że iey dla siebie radzić niewolno.- 
A napytanie iak długo żyć będziesz? Już są dwie Jasnowidze, a jak się ziawi trzecia, ia umrę - a do 
Eysymonta rzekła, Ty będziesz u jedney znich - w konkluzyi mówiła, aby wszyscy żyli cnotliwie  
i trzymali się nie zachwianie Religii. Że Nayświętsza Marya Panna zboleścią patrzy na słabych w 
wierze i niecnotliwych którzy mękę Jey Syna znieważaią. Że przepaści piekła są dla nich otwarte. Że 
Piotr Święty Klucze dla nich zatraci i nigdy ich niewynaydzie. Że Bóg dla ugruntowania prawdziwey 
wiary czynić będzie rozmaite cuda. Wyszle naten Świat dusze zmarłych słabych w wierze aby ogłosiły 
męki iakie zato cierpią. Że Nayświętsza Marya Panna Błogosławi Was Syny i Córki przez grzeszne 
usta moie Amen.- 
Sen trwał ze trzy kwadranse i był iuż ostatni.  
 
w Jabłonowie  
20 Augusta 
1843 roku 
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