
..

?

...



\
\

•



.STEFAN POl\-lARA?SKI'
(

!

"'[nfR?t . R·?MU!ln. IRIU?Un
.

• r

'

,_
.

\ OSTATNI NAGZELNIK NARODU

(
I

,

ZAl\llO??

v Q, NI {J N T P O NI .I? l? I? fi S ?< I I S P Ó Ll\ J



Ksiegozbior BP
\

i
I·'

,. ?'""
\

}:>?. 't\'\.
f

"(,1'\
<

I

--'

10080968
Zamosc ul. Pereca 14

Biblioleka Publiczna

\

?

PafiMw.' Liceum
-

PedsgQgiCloe
,

w..?al?Oeollil-

WYDANIE DRUGIE

WYKONANO· W T?OC::ZNl W.,PIEKARNIAKA, W WA1?5ZAW!E

ORDYNACKA N2 3. II. 192i.
'

5 Gc:f/f
•

?
l



Dziwnym losu dzielowego zrz?dzeniem zbieg ?y si?

',,-
- ?ci?le dwie daty pami?tne: S-go i 6-go sierpnia, dwa sym

hole naszego zmagania si? z przemoc?, w jedno brater

skie ogniwo, Pierwsza, bolesna, zamyka ostatni czyn

powsta?czy w mroku ?mierci';' druga, radosna, zrodzi?a

go po pi??dz?esi?cio?etniej" przerwie ;U,?!nOWO 'II ostatecz-

"nie uwie?czy?a powodzeniem :zuP'?lnem .

• -

?? r

I 'co roku, gdy wspominamy owa blisk?, szcz??liw?,
, -,

'dat-?, biegniemy mv?la ku .tam?ed,?daJekilejl, ku tejoostaci.
.

"k16ra w 'ów dzle? 'z:lozy?a' ca?e ukochanie i cala moc wy- \.
t

...
'

?

"
\

__ trwan-ia wruz z sob? do mogity, ku, tej rozpaczy; jatka

'. ogarn??a naród 'w chwili ?mierci na rusztowaniu ostat

nieg-? Nacze?n?ka Narodu, generala Rornualde Traugutta.
l. ,

:",. D zi?
, gdy. 'w [wolnej Ojczy?nie ?wi?cimy 00 roku

,

"' wspomnienie dnia 6-go sierpnia, czcimy zarazem; i pa

miy'?tt:aJg,k?:,uetj ?mierci dvktatora 'Powstania na 'Szubie-
"

) ,uji(?y, na stokach cytad?li warszawsklei.
l

,

,Geitle:ra,t Romuald Traugutt urodzi,t,'sii? 16 stycznia

'1826 rosu we wsi Szostaków' pod Wysokiern Lirew

skiem, z, matki Alojizy -7- Btockich :i' oica Ludwika, zie

rnianina, Rodzina joego pochodzi?a prawdopodobnie z ?u-

, ?YIC, z których ta; 'Sasów prz'esiedlulal si? na Litw?. Ry

lCerskilch Mady,cYd nie mialta; jednak?e w 1794 rOiku,

w IShl1?:bie Naiczielnik,a Ko? dus.z-k i, zlIl1agdziiemy Paw,la

TrauguHa, który bronilI Warszawy przed prusakami. za

?o zasllu?y! naJ wymi'eni:eniie' w Toz!lmza1ch Naezell;niika.

SlY1nl??a Inatomiast tCll 'rorcl:zina z pr a WOI? c i ,cthalrakteru

i w)'lhitnych cnó? ,ooy\vatellskich. 2adnego zresltta Trau-

,
,
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gUltta nie rspoty1kamy ha: wy?szern stanowisku spo?ecz-
..

.

\
nemt za?mowali-si? oni pracowicie rola, na którci -osiedli

oddawna,

Nad dziled?c? 'd'llIsz? Rorhu:aI.ct:a. ozuwa?a jego. babka

po ik?;d!z.i'eild? Justyna :z,..Sz'ldSlkit(?h .EHocka, bowiem matka

odumarla go Wi ,d!z;i,ed:?lstwie. Babka ta Wpaj,a?a we?

gor?c?, ?,illo?? Boga] Oiczvznv; }ejt to ·z.aJwidzi?c.z,a:f' gf?

boikiie uczucie ?eHgi]ne, które statosie ?Z czasem podnie

t? i .dJ?wilglnil?;·w ci??kich chwilach jego ?vcia. Wolyw

jej wycisn?! wybitne pi?tnona charakterze m?OIdzi:e?'ca.

BY'lru ona zrazu dla? opielklu'Uk?;; pó?uiei powiernic? ser

deczea at?'ldio ko?ca swego ,?yda 'w 1859 ,Wk,UI.

Naulkv ?rednie odbywa? Rormiald' Traugutt w gim

nazjum w SW:iISllOlCZY, które wówczas i, IPló?nIej styne?o
z ,pat'lijotycznej i re:l'igiljnej' atmosfery, w którem kszta?

cono nie!t'Y1lko umys?y mlodzte?v, ale i serca, Uko?czy?

je celujaco Jz du?vm zapasem wi,edlzy, zwfaszcza w-za

kresie historji li literatury poil'skjlej, uda? si? do Peter?

burgtu Pragn?? po?wi?ci? si? in?ym;i1erji, ,j w ,tym celu
.

stara? sil? dosta? Ido .Alkademjt? In?ynierów, Nie uda?o mu

sil? lito; utko?lc,z,yljedynie'· wy?sz?! lSizlko?? sapersk?.

•

'}\W 'SzKoJ:e, (tej od:z1naczy:1 si?i'l1iezwyk??, slU'I11lileillno?ó?

i,praoOlW!i1to!?cil? .. Ckhy, Slk:romny, wy,trwa,ly, zami1mi?

ty.w sobJe, od;I]ijaJ? si? jaskrawo od weso,IY1ch swy'ch ko

le'g,ów. Jeden z nkh, moskal, 'pisa? o nim w wiele lalt

pó?nilej : ;,Pa1ttfz,?:c na t? twarz, która nilgIdy si? nie chmu

r?y,Ja" ani. nie ?mia'ta? na t? posta? 'spokojtn? il 'mi'Vez?'C?.
.

,

niMby; nie .przypu?ci?,
-

?,e. ,z...lliego b?dzie talkI, nieZlIl1Qtr'do-

wany wódz, pe?'elrL ntesly;cha'llego po?iwl?:ceni'a, powsta?:

czy dyktator polski,."
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t I nietytko towarzysze ze szko?nei ?awy nie odga-

dywati t,ed cichei, zamkni?tej duszy. Najblli?szal' rodziria,

nawet ukochana halblka, jeld'ymt'J}owiernka ?eso my?li,

nie przewi:dywa,ta,/jaklj plon wyda jej troska Q -tego w?

t?ego ch?opca i rn?odzie?ca. Dusza Traugutta pozoeta?a

zamkni?ta dla wszvstkich do osta{1l1,iiej chwlii, 'w której

niespodzlan?e stale 'si? on m??em opatrz?o?elowym ca?ei

walczace? Polski,

Pracowito?ci? dl wrodzonerni 'zulolno?dami. zdobywa

sobie sZYlbko stanowiska' wwojsku, Stopniowo awan

:suj:e: na kapitana
,

saperów (i, w: tym ,stopniu' bilerze 'U'dzil??
(' VI woinie w?gi,erskd,ej w ,laJtalch 1848-1849, w lkitórrej woi

ska rlolsyj'?!k!?e iPlrzY'czYlI11,ty si?' decydui?co do sthrmienia

powstania w?grów .przeciw Austrii, Ju? lako kapMa11l

sztabowy idJ?ie na we?n? krymsk? w 1853 roku, 1 przez

trzy lata> jej, tlfWal11IT,a :petil1? s?u?b? w' ?zltaibj.e gMwn;ym

II-ej aJrma'i: rosyiskiei, Zwrócono wówczas iU\}Yag? na

jego taleet orgMJ.i?z;(lIcYti:ny. ?

PO' wojnie krvmskiei osiada iW Petersburgu, g!Cilzre,

obok pr?cy' wojskowo-naukowei, stu!dtiuj:e chernj? i fiizy

k?. Z gor?czkowym. po?piechem poch?aniawiedz?..

1 W 1860 porzuca magle s?u?b? wciskowa ? ?a?d'ze
,

"

PodJpólkownika. Powraca! IdQ swych Jasów HtewSlldch

f i osi!alda 'w Irodzfnnymmaj?tnm, w Ostrowje w'powied,e

K1obry?skrim.
'

Na IszcZiuml?ym, .zagoole ojczy(5tY!ll1! ,?Kl!da1e s??, ze

zWylk'?ym UiPorem' ch(l!rakt'erys1:yczll1y!I1J" il"o?n?otwU', jak1by

nie ?,ildIZ?C ,z;bierr-aj?.cJllch· si'? <i?okO'?a chlillur \'wojennych.

Okresmarrrifesitaic)rj' pr'z.edw JRos:jli', które opamoWiat)'l kraj

cai?y w lata'ch 60, zdaw.all ,si?.-- ,nrei robi? na lJ)Jim ?(l!d!nJegó
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wra?enia. Nawet pierwsze strza?y pow st a ?cze , które

szybko szerokiern echem, rozniosly wa?k? zbrojn? O' 'nie

podleg?o?? Polski, 'nie zam?ci?y spokoju dworku ostro

wieckiego.

Jako? w tkwie,tni'U roku 1863 gromadka powsta?ców,
z kobry?skiego pnzewa?nie, pr z ed?,g n ?1la, szybko i chy?
kiern przez Ostrów. Droga wiod?a przez w?ska grobl?.

Zdarz.y?o si?, i?
lP!atrea? .na nich d?iecLzk .wi!?ski, ?s?a'f,ty )o por?cz mostu .. Patrza? na Ipozor oboj?tnie; aJUL Jeden

nerw nie 'targln?)? jego twarz?. ?eW'no nie iedno spoiree-

nie znalonska z -OkoIi1cy b?ysn??o wyrzutem U<?J by?ego
?

oficera, s?ynnego wiedz? i zdolno?ciami; Czy istotnie

ten cz?owiek, k,tóry w rok paltem stan?? na' czele spra'W?
wówczas 'nie zadr?a? 'na, widok ogorza?ych i wyn?dznia- ,

rIvch powsta?ców? ozy nie zabito mu seroe wzrusze-

niem. cz.y nie 'zaszamota?a si? dusza Z3J nimi?

W: owymczasie terr obo??tny r sookojnv cz?owiek luczyni? ju? dawno pOSlta'nowienie.r
Mial niebawem obia?, w porozumieniu z powsta?

czym wolewod? 'brzeskim A. Hofrneistrern, dowództwo

nad wi?ksza parti?, organizuj?c? si? w?a?nie w wOje-,

wódzzwie brzesko-litewskim, t. zw. kobry?sk?.

W nocy z 7 na 8 maia obj?? dowództwo pa-rtH. Zbiór

k? oddzia?u naznaczono mad rzeczk? Ternr? 'na gruntach
miasteczka Arttorola. Zebra,lo si'? zaledwie 160 ludzi'.

Po pó?nocy pr'zybyt! Traugutt i na 'chwil? przed wscho

dem s?o?ca powi,ta? t? galr?? ?O'llUierskiem ,slO'w,em. Prze

mówilenie ik,rótkie wy.walrlo 'niezmierne w,ra,?ente. Po

przysi?gli wszyscy na".. wienuo?? walce do ostaniego tchu.

W'lierni'e te? jej' dochowalii .

•
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Partia skrada?a si? z' piechoty i ki:I!kIU!dz,ilesi?ciu ludzi

[azdv. Traugutt zaraz wzi?? si? energicznie do wy

szkolenia swych ?o?nierzy, do/brych strzelców jP zdolnych

my?liwych, lecz
.

rekrutów w rzemio?le ?woj:elnmem..
I

Zw?aszcza zaprawia? tmtodcso ?o?nierza do. ,tyraljerki,

która wówczas stawa?a si? ju? do:mitnlu?'?c? formaci?

walki, Przez dwa pierwsze iygod'n.ite prowadzi? for-mal

ne ?wiczenia, na ob?,zernej polenie w borach Horeokich,
>

nad kana'l,em Królewskim, ??cz?cym rzek? Muchawiec.

dop?vw Bugu, z, Pin? .. Osobiste odtdalni,e sil? dowódcy,

jego troska 9 najdrobnieisze rzeezv, szybko; spraiwiJ:y za-

.,

u?anie i mito?? obocólna,
I

Niebawent nastap??v zdarzenia, które zaciesni?v ??
z ?y mi?dzy dowódca i ?o?nierzem: poplyn?l'a (pierwsza

krew. Szcz??liwe potyczki; na grob?li pod Horkarni,

w którei zniesiono dwie roty piechoty i oddziat koza

k?w,'po·d.ni,os?y ducha', pa;rtjtL W'par? -dni po tej potycz

ce, 13 czerwca, nast?pi?a nowa bitwa, o wie-le ci??sza,

bowiem moskale wsitle dwóinasób wi?kszej, pod do

wództwem genera?a Eggera, natarli: na s?ab? uartj?, by

f
,

.

raz. zako?czv? ·z 'niesfornymi' powsta?cami, Po ci??kiej

walce Traugutt, ranny, uleg! przemocy,
-

po mistrzew

sku jednak upr ow adzit , ust?pul?c % oddZia,tu szcze??i

w)e. Genma,l EggeT. mia! si? wówczas wyrazi?: "Przy

.mnie p?alC boiu, ?de przy Tifauguóe zwyd?stwo,".

I

l'
?cigany .odldzda,? Traugutta p;rze?all ba:r,dzo ci??

kie" chwile. W ost?pach litewstldlch p'o'woli z,ag,oj'olno ra,.

ny j! uspokojono diUsiz,e.

Gkolo Traugu<Ha za1cz??y sku'pia'? 's,i? dwbiue 00- ?

<.
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dZlia;N?i powsta?cze, których wiele uJWijato si? w t)l1Ch
stronach.

Wzmocniony temi oddzia?kami" a zw?aszcza wn?k

SZY1ID Leli wv-Wa?kow icza, ro?pocz?l Traugutt przy

ko?cu czerwca nowa kampani?. Przerzuci? si? do Pi?

szczvznv, gdzie '}kzy? na miejscowe ,powstanii. Tutai

stoczYl? szcze?liwje trzy wi?ksze ,i k;iU(lm mniejszych po

tyczek. Zw?aszcza oomv?lee bYlly potyJcz:kil VOd Sio

linem, gdzie wci?gna? w zasadzk? trzy kompamj.e ,L 'zniós?

je, i nastcpnie pod Kotodnem w powiecie oi?sk?ru

Ci??kie warunki terytorialne, a: 'Zw?aszcza! ?vwno

?ciowe, :zmusH.y Traugutta do opuszczenia Pi?szczvznv

J powrócenia na dawny teren operacyjny. Tu jeiCll?ak za

pada ci??ko na zdrowiu L musi! porzuci? dowództwo

'paJrtj?. Leczy si? u znakomite] pó?nieiszei IPiowie'?ciQ-
I

"

pisarki, BUzy Orzeszkowej, w Ludwenowie.

Nied?ugo jednak pozwom sobie na chorob?, Pod

czas przymusowego odpoczynku bada? oolo?enie po

wstania, 'snu?, ja'kzwy1k?e. ciche IPdany, a snad? powzi?!
nowe post anow ien ia , skoro, przy ko?,Cll \1;?jJjca 'przybywa
do Warszawy, alby bezpo?rednio .skonumfkowa? si?
z Rz?dem Narodowym i ?wii,ea-zY'ó si? mu ze swych
mv?ji,

26 lIipca przybywa P9'd przvbranem nazwiskiem do

Warszawy ,i przez Mariana Dubieckiego, sekretarza

Rz?du do spraw IRusi" nawi?zuje stosUil1ikli, 'li Rz?dem.
Dubieeki taoc {>tPisa..l pierwsze wra?enie, 'Odn?esione przy
spotkall1liu z T,raugtUlttem ':

"Gdy weszli?my do izby hotel?w.ej (Dreztde?skil na'
'llH.cy D ?U'g i ej) , tu? zmierzch zapada?. W nieco z acie-
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rnnionyrn pokoiu, zasta?em cz?owieka hut przese?o 30-tu.

wzrostu niskiego, szczup?ego, 'prosto trzvrna??cego si?,

twar'zv na pierwszy 'rzut oka ma?o wyrazistei, chocia?,

po p ilniejsz 0011 wp atr zeniu si?, uwydatnia?a si? w niej

energia ,i ni_ez:wy1?de skupienie ffiY'?1IL Czo?o niewynio

s?e ocienia?y wlosy c?emne, klr6tk6 ost,rzywne,a na

owern czole zmarszczk], przecinalace je od góry do do

lu, ?w?adcz?ce o nieustannei .pralcy my?li,

Nosi? O[li okul?ry, z poza lctórvch tryska?y promiesne

oczu wyr a!z istv ch , plfze1nfik1litwy1ch, lecz ,nri'eSUlrowych.

W calem obej?ciu ,si? uderza?a prostota, po?aczona z pe-
,

'

wn? serdeczno?ci?, tak cz?sto slj?otykan? 11 litwinów".

TtTaJUguU za?1da? skomunikowania go z Wydzialern

Wolny. Dopiero w par? dni" 31-go lipca, Dubiecki uczy

ni? zado?? ternu ??daniu. "W(ra?e!lii'?. jwkie wywar? na

ludzi, stoj?cych blisko steru, pisze Dubiecki, by?o do

datnie. Przy c Clifej prostocie zachowania 'Sip .

uderza?

b')lIs1ro?ld? orientowania si?, iasnyrn s?dem, wytrawno

?ci? zdania. Naistarszvrn i najdo?wi?dcze?szvnu by?

w?ród ca?ego 'grona stoj?cych li steru robót powsta?

czych. Energi? wielk?, zapa?em s:}(:ll??onym ,w 'Sobie, na-

(zewlIi!?trz nie udawlI1ia1?,cym 'si? w s?owach, przewy?sza?

znacznie innych, !JlI,fiZewy?sza:? m?odszych, to poci?ga?o

ku niemu umys?y, rozwa?a? lubi?ce".

P,rz(e'z kilka tygodtni pobytu w Warszruwie p0ZJIla?

dokladn'ie tok spraw Wydzia?iU WlOjny. "Zauwa?y?em.

i? po lwsa-ch Polesiial moi'echodzi? ,kro iT1Jl1lY", o?wiadczy?

i od??d s.trujle ,si? Iczynni'ldem decydtud?cY'I11 w daJIszyJCh

planach Rz?du.

14-go sierpnia mianowany zosta? genera?em ii kami-
,
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sarz ern nadzwvczainvm poza granicami ,k,raju. Zaraz

nast?pnego dnia wviecha?, by zlustrowa? powsta?cze

organy na obczv?nie, ar przedewszvstkiem- zbada? spra·,
wy dostarczania amunicji, skladów materja?ów woisko

wvch oraz lp:OIrozumi'enia si? wciskowymi, przebywaj?- a
cvmi w Ca?icji.

By' w Krakowie i Lwowie, gdzie' nawi?za? I?czno??
z wo?skowvrni i, uj?? ich w pomocnicz? organizacj? po

wsta?cz?, St?dvudare si? do P ar y? al, paznaje xi?cia
Wladvs?awa Czartorvsk ie go , ówczesnego przedstawi
ciela Rz?du Narodowego we Francji i, Alnglj.i', i, za: jego

staranierrt, ,uzysrk'u1'e audiencj? u xi?cia Napoleona Hie

ron?ma, synowca cesarza Napoleona IIL Otrzyma? wte

dy zapewnienee, ?e o ile woina prze'tr?.!tml zim?, Polska

ma?e Iiczv?rna zbrojn? pornoc Francji'. Zapewnieniem
'tym przej?? s?? ca?kowicie, uwierzy? w nie bez, zastrze

?e?; sta?o 'si? ono IPodstaw? ca?ej jego nast?pnej dzia

Ialno?cr,
?

Tymczasem w kraiu nast?pi? przewrót w Rz?dzie'
Narodowym; W?adza kilkalorotnie przechodzi?a z· r?k
da r?k, powoduiac w ten sposób anarchi? ] bez?ad w ,QT

ganizacji powsta?cze], Po dwumiesi?czne] podró?y za

granicznej powraca: wreszcie Traugutt do Krakowa. Tu

dowiaduje si? o szczegó?ach przewrotu i wraca do War

szawy
_

z gotawym planem dzia?ania.

lO-go pa?dziernika staje w stolicy, a ju? 17-go usuwa

szybka i .snokojnie t. zw. Rz?d wrze?niowy i sam obej-
muje dyktatur? Ipawsta?cz?...

.

Dzie? ten zaczyna 'nowy akr-es w dzielach pawsta
:nia. Rz?d z r?k kiiku ludzi-przechadzi

-

w jedne, iecz
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s'Une d?onie,
'

Traugutt dz.ieli ca?a prace na sze?? wydzia

?ów, o:bej;m\ujqJcYich 'poszczeg6ln? rninisterja,

Wydzja] W'oa1uy obd?:? p61IJmwniik józef Cat?zowski.

? Traugutt, pod nazwiskiem . Micha?a -Czarneckiego,

II . za'mieSZika't w nie:pozO'r,n:ym,' iednopi?trowyrn wówczas

. domu przy ulicy Smo?nei-Dolnes, 'a, wiec w dzie?rsicv na

ÓWCZC?JS od;(eg.J,ei od centrurn miasta, dzikie] i. 'ZaJ)IU'S0CZi? ,

• .

I

nei, W tym mieszkanur je1go na: pi?trze centt'aliznie si?
. odt?d cala machina powsta?cza IP'l"Ze:Z -d?ugie i mozolne

. '

pól roku ..

Kamieniem. w?gielnvnu prac dyktatora by?a .wiara

w pomoc Francji, jak? przvwióz! z Pary?a i zwi?zana
z lui? konieczno?? dotrwania do wiosny. -Na?e?a?o ,wi?c

.

.

podnie?? ducha w zw?tpia?ym spo?ecze?stwie, a walcz?-

cym oddzialorrr doda?nowych si?, by przetrz.yrne?y zim? ..

Postanawia ca?e woiskó powsta?cze uj-?? w jakie?.
\ /'-

wsp??,lne normy organizacvjne.. Partie, b?d?ce dotych-
czas zupe?nie sarnodzielnemi-: iednostkami, b?d?ce nieia

ko w?asno?ci? :p,rywaitn? prevwódców, pod.leg.l? ich ka

prysom, zachciankom i ambicjom, 'po??czy? »r Iednaar-

mi?, wzajem wspóldzialaj?c?, \Nad.a,? w ten sposób dzia

laniu' jaki? wSI?61ny svstem operacyjny, jakie? podstawy.

Clówn? zas?ug? Trauguttal jest w?a?nie >ta' jegO' pra

ca nad! wojskiem powsta?cz:em, d???lca do uc.zYil1i,oolia
zen armd;i r eg:u:lar:n ej. W tyrn celu Tra'll,g,utt podzieHl 'Car
la si,l? pows'ta?,cz?' na p:i?? korpU'sbw. Dowódc?; pierw-
s?ego zostC?J1 mianowany genera? Milchaf Jan He id em"e h:.:u,
(Kruk), d1"ugiego genera? .J6zef hr. Hauk? (Bosa1k), trrz,e

ci.eg,o pó?kowniik J au Koz:ieUo (Ska:?a'); 'kor,pus Clzwa'rty
kierownictwa. ni·e otr-zymat,.a pi?ty mia? si? dopi?lfO ,O'r-



-,

>gani'zO'wa? z powstania litewskiego i ?mudzkiego pod

dowództwem Bolesl?a Dluskiego (J ablonowski).

Z dowódców tych ?y'}lko !genera?Qwie Hauke L Hei

d?.nreich zrozurniel] a ocenili kolosaln? donios?o?? my?li

.Traugutta. Innym zbrak?o z!dJo}.no?d organiIZ<?icyUlIlych.
. \

a i okoliczmo?ci mieli trudniejsze, ?ecz ?Yllko Hauke móg-?
z ca?a ?cis?o?ci? wykonywa? zlecenia i rozkazy dyk1a?

ora. Poznal so Tl"augut,t za ,gll'anilc?, oceni!
'Dr\WO?? Je

.-go charakteru i zdolno?ci. Ca?? wi?c nadziej? mi nim .

opar?. Nie zaJW!iódJ 'te? Hauke zaufania Wodza, A jak

'?r? wywi?zywat 'z o bowia zlk ów, niech za?wiadczy sam

Traugutt, 'który pisa? do niego: "Na szczególne uznanie

1. podzi?kowenic masze z'alSlugu1e owo niezmordowane

staranie wasze, aby w woisku Z<?iPll'owa\]zi!? iaknaisu

rowsz? karno??, dodawszy do tego ieszoze, 1ako ?o?
niecznv warunek, aby?cie jednocze?nie 'Z zaprowadze- ?

niem karno?ci szelkich usi?owa? doto?vl] '00 umoral

nienia tego drogiego zawi?zku si1ty zbromej ca?ego na

rodu: ?olm.i'erz polSiki powinien by? prawdziwyn» ?o?

nierzem Chrystusa i czysto?? obyczajów j, nieskalan?
cnot?, a nie sarnowol? li demoraiizacj? roznosi? wsz?dzie
powinien .. : PlI"zyJk,lad dam z góry, z?y czy do.bry, z la

two?c.iq na ni?SiZych od(lzialY'WaJ: i nie 'w?tpimY' wi?c, ?e

korpus wasz stanie si? ni'etyJ1ko wzor,em dJl.a armad aJe

i dlla kraju. Czy 'WlOjlsko w ten sposób prowaJdz:onel wa

lecznem si? stanie? Czy pOIhlde wroga? Oto si? pyta?
,nie TI,a?e?y: B?dzi!e OtIlo'nie 'waleicZlI1e, aU;e niezwyd?

ione ....

"

Irrunym !fazern JPusze dyk1aiW: "WiOl? jes1t Rz?du Na

"lodowego, ?by?cie zwróciH 'Szoz:ególnlejsU?/ baczno??
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i 'KorHwo?? wasza ku' :dloPlrowad:zeniu ?cis! ego i: serdecz

nego porozumienia sj:? j; zbrataaia WÓj'SkaJ naszlego z lUr

dem; RZ?!dJ?airodJowy patrzy' na wojsko mrle tY11?o jako

na obro?ców kraiu, ale zarazem iako na; plerwszvc?s

i naiwierniciszvch stró?ów i wylloolI1iaiwiO;ÓW praw li po

stanowie?, Pll"ze:z Rzad Narodowy wyg?aszanvch ...

"

S?owa te znamienne charakteryziu? d'ykta,tOll"a wy

bliitni:e i s? cennym dokumentem Jegto, pog??dn na W101sko

i rol? ?o?nierza.
I

iDytMator wysy?alI liczne ijJJJstrUlk,cje: po-dlu'g których

milalla post?powa? reorganizacja rurmd,v powsta?czej, Tak

zwane ,;roZjPlUlsziczail1ie oddzia?ów" bY'lo SUiflO!WO zabro- "

nione. Dla?o?nierza zarysowywa? si? ,'00 raz wyra?niej'
autorytet w?adzy i, jej' troska Q losy wojny, Dot?d, pu

SZCZ10lne samonas. part je ll1ie) mlia?y iteJ pewno?ci pleców,

ja!k to si? mówi, tego prze?wiadczenia !O celowo?ci roz

kazu, ka?dego zarz?dzenia, ka?dej' walki; i ka?dej .ofiary,
Miata nast?pi? planowo?? dzialania. Lecz-wraz z te

mi reformami, Iktóre \vyja?niilY nieco losy 'kamip'alnjlil, bie ...

gta ostra zima, a z ni? glód, lI1iedostateik i nowy. upadek
ducha. Treuzuu zagrzewa? przYlkilwdem dzielniejszych.

"W wJTlludlnlia1t.ej j: oustosza?ej Litwie )(jj:?dl? Mackiewicz;
•

na czele ;?00 ludzi i ch 'opek ?uk as ZUit1!aS , z gars-tkC\i 100

wlo?dan. do't?)d zaopatruje si? we w.szys:Ump?awie ko

sztem nieprzyjaoió t. . b kas?unas prze1d ni!t?dawlFJJyll11l ,cza

sem zdo'by:l na nrie"i'zy'jadellu 100, ko?uchów ? ju'? j-elst

bezp,i,?ozny naJ zi'm? ....

"

Glówill? trosk? Traugutt2J by?o owo prZle:trwaJnie zi

my. W(Szelkiemi ?i
r

mi sta:ra? sfi? ?;riQIslk?! OW? przeka!
za? dJO'wóctcom? L( prZiedwno?ciwi?i1k!a ?ama?y sz:e-

t1t)?
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I

regt: coraz rnnieisz a gar?? wiernych walczy?a, podtrzy-

mywana wiar?. w 'Wodza i t? rozeacz?, przez któr? do

konywa si? czynów nadludzkich,

Ostatecznie zim? p:rzetrz.ymwt tylko I ieden genera?

Hauke, który znalaz?- poparciew ludzie z Ktakowskiego

i Sandomierskiego. Coraz slabie] bi?o t?tno powsta?cze,

coraz s?absze te? echo roznosi?o je po szerokuts ?wiecie,

Ostatecznie w Ca?icii ostatniego dnia Iutezo 64 r. oglo

SZQlTIO stan obl??enia, odcinarac dowóz broni i amunicii

z zagranicy ,i pozbawiaiac nas schroniska dla rannych

j rozbitków. Przyobiecana pomoc Fr ancji, w 'któr? tak

wierzy Traugutt, zawodzi.

Zaczyna
.

si? okres konania wojny powsta?czci. Po

zosta?e honor, ównicprzeiednanv argument ka?dej wal

ki: w obronie tezo honoru 'ktaid'li g?owy z owym przys?o

wiowym bohaterstwem ostatni jej szermierze, na polu

"wail'kJi.

Moskwa trvurnfowa?a. Bestialstwo jed Inrzechodzillo
wszelkie gransce ludzko?ci, Mordowano z ca?ym O'k'fIU

cie?stwem winnych i in iewinnych, nape?niano wi?zienia,

tysi?ce wysy?ano na Syberi?: kto tylko wpad? w r?ce,

na kogo pad?o podejrzenie wspólnoty z ruchem, teIT1l ju?

gin??.
,

Jeden general Traugutt, dyktator niezmordowany,

stal In3' stanowisku, cho? zostawa? coraz bardziel sam,

cho? ziemia usuwa?a mu si? z' pod nóg, a w d?oniach rwa

?y si? ostatnie nici orgalJ1?'z,a,cj?.

Wreszcie 10 kwietnia, pó?n? noc?, zabrano Trau"
,

gutta z jego mieszkania, Legenda gl osi ,
i? gdy otworzyl

oczy ze snu i ujrza? stoj?c? dakota policj? i ?andarmerj?,
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?twwital ich iednem zapvtaeiem: "To iu? ?" Przysz?a "to

jtt?", dla niego tej nocy ; dla ieso sprawy madeszio ju?

lril"zedtem.
,,

Schodzi'? 'Z widowni ?o?nierz ostatni ...

Cetery miesi?ce trwa?o ??edztwo.

Traugutt' nie zapiera?" si? swezo imienia, ani' swego
. ,

stanowiska. Zdumionei komi'sjn !?iledbz!e1' o?wiadcza, i?

. ca?y Rz?d 'Nar,ad'O?vy, którego' z takim uporem szukano,

ta on, on ieden ; - ?e OIn Jeden by? dusza ,f' mózgiem naj':"

ci??szego okresu 'tej woj'I\Y, .które] nie mogti zd?awi?.

Wreszcie "nadszedt dcie?ka?ni,
.

-Wraz z Trauguttem, db upozorowania, WODeIC 'lud-
.

/
no?ci d ?wiata stracenia ca?ego ,RZ;?JdiU Narodowego, sltra
cono pant wybitn-i,e}szy'ch dziataczv powsta?czych, przv

padkiern tY'lka: wskazanYIch>' na t? ofiar?. Ciln?li z nim

Rafai! Krajewski, Józef Toczycki, Roman 2:u:l,i,?ski! li Jem

J eziora?ski.
.

"

'N,a czele prowadzana Traugutta.

Szed?na ?mier? 'Z t? sama-twarz?, z któr? przeszed?

?ycie, z -tem sarnem sercem, 1(ltórem Wlitwl ow? gar??

. powsta?ców na grobli 'swego rodzennego Ostrowia, z t?

sam?; dusza, któr?. nosi! pod mundurem oficera rosvi

ski ego.

Szed? teraz tenczlowiek g,ralnitowy mi?dzy rSze1l"egra

mi wrogów. w?ród tego t?UI111U radak,ów, 'z,a których ho-

InaT gilnq;?.
'

,

. Pod szubienic? na st.orkruch 'cy,tade:1i oiCLczyta,nl\
wy1rok.

Dahasze uderzyN w b?bny, w:adsko SiplI"e'z!e;ntowa?o
b-ro?.

? \

\
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Krótk! g?os komendy, warczenie b?bnów i? c

\\1'lest'cthnienie tysi?cznych pi'e?fSli 'Przerywa?y cisz?
giczn?.

A zda?a - z miasta dobiega?a, illSZU skaza?ca w

la melodia marsza wciskowego. To wróg dawa?
swei rado?ci z odniesionego zwyci?stwa.

I

T'raugutrt mod?i:l si?.

Sko?czono czytanie wyJrdk!4.
Za chwile zawi?li na szubienicy skaza?cy. J?k

ki wstrz?sn?? .uu'mem; nie zmog?a go muzyka
wa, ani, warkot b?bnów.'

. Szed? on 'za dusz? dyktatora, IMór;a, po spe?ni '

"twaTd'ej, BO'?lej s?u?by", bi,eg?<?i ku Ul ochanym ost

Iitewskim na wytchnienie po trudach.

'\'
?

)
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