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ee lnSllrekcje narodów tam maj? swój pocz?tek,

gdzie sprawiedliwo?? zdeptano, a sko?cz? si? tam •

..-gdzie niewola skona... Jest to wyraz cierpi?cej
oj

ludzko?ci ... Przyjdzie czas, w którym naród polski

upomni si? o to co mu si? nale?y" ... Tak mówi?

jeden z przedniejszych ludzi, acz: ma?y stanowiskiem

lecz wielki duchem, podczas .. insurekcji" listopado

wej*). l rzeczywi?cie nadszed? ten czas w postaci

powstania styczniowego, które zako?czy?o si? wiel

kim pogromem, i?. jego nast?pstwa mocno zaci.??y?'y

na naszej przysz?o?ci. Naród,
°

zdeptany brutaln?.

m?ciw? d?oni? wroga, wpad? w d?ug?, ci??k? nie

moc. Nad ziemi? nasz? rozpostar?a si? "wielka cisza".

po-dobna do te;, któr? niegdy? Tacyt okre?li? s?o

wami: .. Tam. gdzie uczyniono pustyni?, mówi?, ?e

*) Pó?kownik K .. rol Ró?yeki, dowóde .. pól"ku j .. u?y wo?y"li

skiej w roku J 831, na. Wo?yniu.
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zrobili pokój"... T rwa?a ta CISza pó? stulecia. Pod.

czas tak d?ugiej doby nies?abn?cego, ale wci?? wzma

gaj?cego si? ucisku, zdo?ano du?o zniszczy?, nietylko ,

warto?ci materialnych, ale i moralnych narodu. Za.

traca?a si? coraz bardziej pami?? o tym wielkim

wysi?ku. jakim by?o powstanie styczniowe ... Pomimo

bada? niektórych pracowników na polu historji

i to w nader szczup?ej liczbie - dot?d epoka tych

lat krwawych nie jest nale?ycie zbadana, ani te?

w?a?ciwie o?wietlona, 'i? to co zrobiono, pozosta?o

przewa?nie nieznanem szerszym warstwom spo?e-]

cze?stwa, g?ównie w zaborze rosyjskim, na, tym te

renie, który by? polem w?·ik.

Rzecz prawie nie do?w-ierzenia, chocia?, nieste-
#

,_o o", ?'.

ty, prawdziwa, i? d?ugo -

prawie nieustannie -

po-
I

",
-

s?ugiwano si? u nas jedynie, w sprawach czerpania

wiadomo?ci o powstaniu styczniowem, dzie?em ro

syjskiego pisarza, Berg?,' ?pra?dzie bardziej od

innych bezstronnego,' nielllniej
"

czl??ieka z obozu

nieprzyjacielskiego, , który do swej pracy wprowadzi?
mnóstwo bajek, anegdot, niemaj?cych z historj? nic

wspólnego, a polski t?ó???z, b;i tak
_

ni;udol?ym, i?

nic nie poprawi?, nic nie ·spr?wdzjL.'Z?ledwie w pa'

ru ostatnich dziesi?tka?h, l?t 'c?? powa?niejazego na

niwie bada? tych czasówkrwawych zrobiono. prac?:

We.lerego Przyborowshlego' wysuwaj? si? tu na pl.-
,". -I

•.
•.
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pierwszy. Do szerszych mas' niewiele dosz?o. Zbyt

ma?a ?wiadomo?? dot?d w?ród 'nas, jakie uczucia

)

kierowa?y czynami ludzi ówczesnych, jakiemi ?cie?-
•

karni d??yli do odzyskania niepodleg?o?ci, jak pa

da?o ca?e pokolenie w?ród potoków krwi, pod sto

sami szubienic, jak wreszcie Rosja zwyci?ska, za

smakowawszy we krwi i ucisku, w
t

sposób barba

rzy?ski pastwi?a si? nad pokonanym narodem, za

l

pomoc? szko?y wdzieraj?c si? do umys?ów m?odyoh
)

pokole?, zacieraj?c ?wiadomo?? narodow?··. Tradycje

w?asne chwil Ilepszych min??y, ust?puj?c miejsca

k?amliwej nauce rusyfikatorów. Wróg pracowa? sku

tecznie przy ma?ej naszej odporno?ci ... Byli?my blizcy

zupe?nego upadku jako narad, straciwszy oddawna·

sw? niezale?n? pa?stwowo??.i. Wielka wojna, spro-

I?

wadzaj?ca ruin? pa?stw zaborczych, s?a?a si? na-

"

szem wyzwoleniem.
?

Ksi??ka niniejsza, na której czele piszemy po-

? wy?sze wyrazy, dalek? jest od kre?lenia dziejów
I? -

powstania styczniowego. ?ebra?a ona jedynie nieco

a

szczegó?ów pewnych chwil owych pami?tnych dni,

?
pragn?c w ten sposób uczci? ofiarno??, m?cze?stwo,

l"

groby tych. co byli kwiatem narodu, - potomno?ci
I?.

przekaza? ich usi?owania. Jest wi?c ta ksi??ka wi?

I:
zank? kilku szkiców, z owych lat d??e? do niepod

'l?g?(}tki, gdy w?ród wielu tysi?cy ofiar niema?o postaci



wros?o. do. znakomitej pot?gi -ducha. W reszcie s? tu

aarysy z lat kato.rgi i wygnania. T e ostatnie odtwa

rzaj? chwile z osobistych prze?y? autora ...

Sk?adamy t? ksi??k? na zatraccnycb, zapom

nianych mo.gilach bojowników powstania stycznie

wego. Oby wszyatko. co wy?sze. szlachetniejsze

spoczywa w owych grobach, przy?wieca?o ?yciu

przysz?ych pokole?,

Pisa?em w Dniu Zadusznym 1921 loku w Krakowie.
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POLSKA PRZED SZE??DZIESI?CIU LA TY.

(w roku l86l)

Pamif;tam dot?d chwile owych wiosen,

Gdy serca nasze ps li la t?sknota,

A bór nam szumem d?bów swych i sosen

?piewa?, jak stary rycerz wajdelota,

Rycerskie dzieje naszych oków chwa?y,
Które na. czarem swoim upaJa?y ...

l wszystko, wszystko wci?? mówi?o o Niej,
O nic?miertelnej, co w- grobowcu czeka

Na odwalenie kamiennego wieklJO ...

ADAM ASNYK

Gin?li.?my w X VIIl wieku jako pa?stwo, stary

gmach Rzeczypospolitej rozpada? si?, potrzebowa?
. gwa?townie odnowienia, rozpocxynali?my jego prze

budow?, która si? nawet ?wietnie zapowiada?a,

s?siedzi wschodni i zachodni wsfrzyrn a?] prac? na-
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sz?
- ale jako naród nie zgin?li?my. Ju? we trzy

lata po upadku pa?stwa zaczynamy marzy? o zmar

twychwstaniu Tej, co "nie zgin??a". Wytwarzane n

ziemi w?oskiej legjony my?l? i sercem rw? si? k

Polsce, "co w grobowcu czeka. na odwalenie ka

miennego wieka" ... A w skromnych rymach spowita

piosenka
- u?o?ona przez ziemianina z pod Gda?ska

z Bendomina. Józefa Wybickiego,
- g?osi ?wiatu. i?

naród nie umar?, i? ?yje, a gdy ?yje, niepodleg?o??,

przemoc? wydarta, si?? or??a odzyskan? by? mo?e;

g?osi, i? ?ywio? nadziei w
. ?iers,i narodu nie zagas? ...

Ten ?ywio? nadziei nie znika? w duszy spo?ecze?stwa

w ci?gu wielu dziesi?tków lat. Po roku 1831, gdy

nadesz?a doba d?ugiego. nies?ychanego ucisku, za

rz?dów Miko?aja I zdawa?o si? naszym ciemi?zcom.

?e dzie? wyt?pienia Polaków jl,1,? ?wita ...

Nadzieje ich zawiod?y. Nie znano w?a?ciWO?CI

naszego spo?ecze?stwa, o którym rzek? s?usznie wielki

wieszcz, i? "naród nasz jak lawa. zewn?trz twarda

i plugawa, wewn?trznego '?aru sto lat nie wy

zi?bi" ... I sta?o si? wedle s?ów wieszcza. Ani u?miech

i s?odkie s?ówka, z?udne obietnice Alexandra l, ani

trzydziestoletni ucisk Miko?aja 1, nie wyzi?bi?y uczu?

mi?o?ci Ojczyzny, nie u?pi?y, nie zniszczy?y nadzie'

wyzwolenia si? z p?t niewoli ...

Europa oko?o roku 1860 prze?ywa?a dni pe?n

nadziei, i? wolno?? ustalon?, zostanie na ca?ym je'

l?dzie. Zdawa?o si?, ii przewaga si?y nad prawe

na zawsze skru8?ona,' ii id?? swobodnego . rozwój

ka?dej narodowo?ci sta?a.si? ju? góruj?c? w Europi
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i statecznie w mej i nadal przewodniczy? b?dzie;

zdawa?o si? ówczesnemu ?wiatu, ?e sztandar spra-
.

wiedliwo?ci stanie si? odt?d sztandarem stosunków

wewn?trznych i zewn?trznych pa?stw i narodów.

?e idea chrze?cija?ska zapanuje w dziedzinie dyploi
macji. Powiew wolno?ci, powiew nadziei dla ujarz

mionychprzebieg? ca?y ?rodek l?dueuroiJej skiego.

od cichych wód ?ródziemnych ido twybrze?y Newy,

budz?c du?o z?udze? .... W ci?gu siedmiu lat (1856- ? 863}

my?l?ce warstwy spo?eczne, pod' wp?ywem nadziei

dla wszystkiego, CQ .by?o uci?nionem, mniema?y, i?,"

post?p, którego rozwój. tak zawsze 'ptHvolny, przy-'·'·
.'

?pieszy?' gwa?townie swój bieg, potrzeba tylko' przy

?o?y? d?o? do p?uga. a niwa.któr? zaledwie' .ora?
"zacz?to, wnet si? zazieleni i ·.wnet 'pr?yniesietrzy-'

·krotne przynajmniej ?niwo. .

.'

Takim szlachetnym :z?udzeniomoddawa? sr?

?wiat owoczesny d?ugo .. i _ statecznie. '.

Wypadki, które przesuwa?y si? przed okiem po?·
.

kole? tamtoczesnych, ?wiadczy?y, i? marzenia ziszcza?

si? zaczynaj?. W?ochy odradzaj?ce Si?: urzeczywist

nia?y aspiracje wielu stuleci: widziano z podziwem, ?e

wznosi? si? zaczyna budowa.. której ?wiat przedtem
nie ogl?da?. budowaw?o?kiej wolno?ci ri -jedrro?ci,

Francja podnios?a or??, by ze swej krwi wytworzy?'

.

cement do pierwszych. podstaw rzeczonej budowy ...

Austrja wst?powa?a wówczas na -droge konstytu-·

·cyjn?. Niemcy marzy?y o . zjednoczeniu swych pa?

stewek, w Rosji nawet zacz??y wia? pr?dy lepsie:.?.
Z?oiywszy Miko?aja Ido-.g:t!obu,'· mniema?e Rosja •..

.

..

.. .
:.. ?
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ll. Z nim razem pogrzeba?a na zawsze despotyzm,

iz zamkn??y si? dla niej dni niewoli, a ludy, pod.

?eg?e jej ber?u, roi?y o jutrzence lepszej doli. ..

W szeregu tych ujarzmionych ludów Polacy pierwsi

z apa?ali w swej my?li kaga?ce nadziei, .. Zawsze po.

chepni do ?udzenia si?, wówczas chy?e; ni? kiedy

nucili si? w wir roje? i z?udze?... Ogólny powiew

lepszych poj??, uczciwszych uczu?, }aki powis] naci

?wiatem, usprawiedliwia? poniek?d te z?udzenia,

't:tcz?k za? or??a, dolatuj?cy z ?? Lombardji

·iw 1859 r.), rzuca? niejedno zarzewie zach?ty ...

W ojna o niepodleg?o?? W?och p ó?no c.ny ch

w roku 1859, sta?a si? wypadkiem wstrz ?saj?eym

umys?y ... Pod wp?ywem bezpo?rednim tych waI.'k

co si? toczy?y na polach Lombardji
- przebieg?a

iskra zapa?u w?ród naszego spo?ecze?stwa, obudzi

?y si? pragnienia gor?tsze wyzwolenia si? z jarzma

niewoli ... Bardzo wcze?nie, bo na kilka miesi?cy przed
okresem manifestacyjnym u nas, ju? zacz??y si? uka •

.

zywa? na ziemiach polskich znamiona tego przebu

dzenia si? narodu z trzydziestoletniego u?pienia.

U?pionym on jednak nie by?, gdy? d??enie d6> wolo
.

no?ci jest u naszego narodu wrodzonem; tkwi w g??bi
serc mas, a potrzeba by?o jedynie ?hwili stosownej,

jakiego? wypadku, aby ta iskra nigdy nie gasn?cego,

znicza zap?on??a wielkiemi blaski.

Zanotujemy tu, nigdy przez nikogo niepoelany

n?dzie niezapisany, drobny fakt manifestacji pa·

1"rjotycznej
- która by?a najpierwsz? w Polsce: poj

:mej, po kilku miesi?cach dopiero, sz?y inne i

ca,
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l,

1-
nasz kraj od nich si? zaroi?. T a pierwsza by?a w zie-

..

roiach zabu?a?skich ...

II
Znan? jest rzecz?, i? dusz? narodu s? u nas nie'

t.

ziemie starodawne - kolebka Polski Piastowskiej -

'I ale okolice, pó?niej wcielone do zakresu naszej
II

cywilizacji. Widzimy liczne tego objawy w ostatnim

? okresie rozwoju naszego. Reytan, Ko?ciuszko, Niern-

I, cewicz, Mickiewicz, Traugutt nie w?ród ziem gniaz
.I

dowych - stare; Polski przyszli na ?wiat. Podobnie?

i pierwsze samorzutne objawy ?.ycia narodu, bez
l

po?rednio poprzedzaj?ce rok 1863, ukaza?y si? nie

nad Gop?em, nie nad górn? Wis??, ale na Zaburzu,.

w zaborze rosyjskim ... Pierwsz?, nierozg ?o?n? mani

l
festacj?, b?d?c? wszak?e znacz?c? zapowiedzi?

chwili, sta? si? ?piew hymnu "Bo?e co? Polsk?," co

l
si? rozleg? w malutkim, ubo?uchnym ko?cio?ku, we

wsi Z?oczówce, w powiecie ?uckilll, mi?dzy Styrem
a Bugiem.

Dzia?o si? to d. 20 maja 1859 r. (now. st.).

Objaw ten uczu?, manifestuj?cych si? nazewn?trz,

wcale nie przygotowany, samorzutnie si? ukaza?, za

równo jak i pierwszy ?piew religijno - narodowy.

który us?yszano na cmentarzu w Warszawie, o trzy

na?cie miesi?cy pó?niej, podczas pogrzebu genera

?owej Sowi?skiej, wdowy znanego z bohaterskiego

zgonu obro?cy Woli, w r. 1831 .. Objaw manifesta

cyjny majowy w roku 1859, na Wo?yniu, wydarzy?

si? w tym?e dniu, niemal w tej?e godzinie, gdy na

pograniczu Piemontu i Lombardji, pod MontebeHo,

pad?y pierwsze strza?y wojny o niepodleg?o?? W?och.
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Oczywi?cie zaszed? hi przypadkowy zbieg fak.

1:ów, który wszak?e nie usuwa; nie zmniejsza doniO' l

.s?o?ci powy?szego naszego twierdzenia o przemo?.
l

nym wp?ywie wypadków w?oskich, o wp?ywie urze-
(

.czywistniaj?cych si? nadziei W?ochów, na ?ywsze
I

obudzenie naszych pragnie? wolno?ci, na obudzenie

i nieznane prawie w dziejach rozentuzjazmowanie;

umys?ów, które budzi?o nowe ?ycie w?ród spo?ecze?

stwa.

Pierwsze manifestacje
- jak pogrzeb generale

wej Sowi?skiej, jak ma?o znane zebranie ze ?piewem

patrjotyczno - religijnym "Bo?e co? Polsk?", d. 29

1istopada 1860 r., szczup?ego grona kilkunanstu osób, :
pod ko?cio?em Karmelitów na Lesznie, w Warsza.

'

wie - nie by?y jeszcze iskr?, budz?c? ca?y naród do

pe?nego zapa?u zamanifestowania swych uczu?. To

jedynie chwile przygotowawcze do owej podnios?ej

doby demonstracyjnej, co wstrz?sn??a do g??bi ca

lem spo?ecze?stwem i zdo?a?a je w krótkim stosun

kowo czasie przekszta?ci?, zwlec z jego istoty moi

ralnej szat? niewolnika, a przeoblec w szat? godow?

wyznawcy, przygotowa? do cierpie?, walk i m?

-cze?stw, Dopiero strza?y ?o?daków rosyjskich, któr,

pad?y, na rozkaz genera?a Zabo?ockoja, na ulicac?i

Warszawy, d. 27 hitego 1861 roku, stanowi? chwa?
pami?tn?, punktem zwrotnym s? w poj?ciach, uspo

sobieniech mas ...

Krew, rozlana wówczas na bruku

warszawski?
by?a nasieniem doby innej, doby niezmierne

.podniesienia duchowego ca?ego spo?ecze?stw
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I Moskale nazywali te czasy "polsk? rewolucj? mo

?
raln?". Nazwa : by?a s?usznem okre?leniem naszego

(,wczesnego stanu moralnego ... Wsz?dzie, gdzie si?g

!'n??o echo pie?ni ',;Bo?e co? Polsk?" lub "Chora?u,"

: gdzie l?d t?umnie pada? 'na kolana, aby b?aga? Pana

nad Pany o wolno??" 'oddawna ?nik?? z' ziemi na-

l!

szej, o nietykalno?.? o?tarzy burzonych przez wroga,

i·O ca?o?? ognisk rodzinnych=r- tam budzi?o si? uczu-

cie narodowe u?pione, ·bud?i?o si? wznios?e poczucie
l!

swych obowi?zków wobec', spo?ecze?stwa ...

; Zmi.any, ?asz.?e w?wczas
w

?asz?j dzie.d?inie
?. duchowej, przejawia?y SI? w sposób wieloraki I na

? ró?nych polach ... Zmiany te, g?ównie daj?ce si? wi

j dzie? w dzielnicach kraju, b?d?cych pod zaborem

i rosyjskim
- tam bowiem by?a widownia owej "re

l
wolucji moralnej", si?ga?y tak -daleko, j ak si?ga?y

na pó?nocy i wschodzie granice Polski J 772 roku:

ju? same mocniejsze uderzenia serc w?ród spo?e

cze?stwa tamtych okolic ?wiadczy?y, k?dy to biegn?

Iinje naszych prastarych miedz granicznych.

Rzecz dziwna, niewyt?órnaczona, a jednak

prawdziwa, i? pod wp?ywem tego ruchu religijno

moralnego budzi?o si? uczucie mi?o?ci Ojczyzny, tam

nawet, gdzie go niepodobna by?o przypuszcza?.

Na dalekich kraw?dziach pó?nocnych i wschodnich,

gdzie si? napozór nici wszystkie z macierzyst? zie

mi? zerwa?y, zawi?zywano ?piesznie wszelkie spój

nie, a mi?o?? ku prastarej macierzy i poczucie wobec

niej obowi?zków wystrzela?o niespodzianie wielkim

p?omieniem, który ogrzewa? skrzep?e cz?onki naro-
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du, bud:r:i? ?ycie nowe, wytwarza? si?y na dni nie

znanego jutra, co mia?o by? d?ug? katusz?, srozaz?

od poprzedniego okresu niewoli... Dwuletni okres

demonstracyjny (od 1861 do 1863 r.), z przewa?n?

cech? religijn?. -posiadal nie ma?y wp?yw umoralnia

j?cy. Modlitwy za Ojczyzn? budzi?y ducha religij

nego, nie by?y wcale czcz? parad?, jak wielu nie

?wiadomych mog?oby mniema? ... Przenikaj?c do g??bi

serc, otwiera?y one tajniki uczu?; pod ich promie

niem taja?y lody oboj?tno?ci religijnej; niewierz?cy

na skrzyd?ach tych modlitw wracali do dawnej wia

ry, ateusze nawracali si?, w?tpi?cy czerpali moc

w ogólnym nastroju religijnym. Obok nawróce?

zdarza?y si? przyk?ady, i? zawzi?ci, wieloletni

wrogowie podawali sobie d?onie i podczas
nabo?e?stw o pomy?lno?? narodu zawierali sojusz

zgody ...

W p?yw umoralniaj?cy ca?y nasz ogól widocz

nym by? wsz?dzie, nawet dla wroga, który niema?o

si? frasowa?, patrz?c na podniesienie ducha, uszla

chetnienie my?li spo?ecze?stwa ... "Moralna to rewo.

lucja", wo?ali oficerowie rosyjscy i rozmaitego ro

dzaju siepacze, -

"có? my z tern poradzimy? ..

"

Wie?? o tej moralnej rewolucji bieg?a w g??b caratu.

Zdarza?o si?, i? wówczas (w 1861 r.) przybywali
umy?lnie tury?ci rosyjscy z Petersburga do Warszawy,
aby zobaczy? ow? "moralna rewolucj?" - i wracali

zdumieni: dla ich umys?ów, nawskro? przesi?kni?
tych materjalizmern, by?y to objawy zbyt trudne do

zrozurmema.
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\llidziano wypadki, ?e nawet dziatwa szkol
ha ulega?a magicznemu wp?ywowi chwili podnios?ej,
podczas owe; doby niezwyk?ej - rzuca?a si? ona

z zapa?em do nauk i okazywa?a w roku 1861 wi?k
sze post?py, ni? w innych. poprzednich latach.
-

.. To intryga polsko -

xi??owska
"

- wo?a? dy
rektor gimnazjum (Rosjanin) w Równem, na \Vo

?yniu, gdzie to zjawisko zaobserwowano. wo ?a?'

z ca?ym chórem nauczycieli Rosjan i pisa? de

nuncjacje na m?odzie? polsk?. powierzon? swej
pieczy, a dopiero wówczas si? uspokoi]. gdy
xi?dz, katecheta szko?y i jedyny nauczyciel- Po

lak, zostali porwani i bez s?du wywiezieni na

wygnanie ... Duch podnios?y, umoralniaj?cy, powio
n?? ponad spo?ecze?stwem, nie opuszcza? wi?c
i serc m?odocianych; owszem, odbija? si? w onych
sercach najdobitniej ...

?a?obn? szat? wreszcie okry] si? naród od

Warszawy a? po górny Dniepr i Witebsk.

_

Obcy w?drowiec, zwiedzaj?cy w owym pa

mi?tnym roku Królestwo Kongresowe, Litw? l 10-

ne prowincje zaboru rosyjskiego, zdumia?by si?,
widz?c. i? ?a?oba okry?a ca?e spo?ecze?stwo. i?

czarna szata powiewa na wielkich obszarach. jak
by mówi?c. ?e uczucie jedno i to? samo jedno
czy ziemie te, od wielu lat rozjednane, i? wszys

cy w tern je dnem uczuciu mi?o?ci Ojczyzny, we

wspólnym bolu nad Jej cierpieniami, ??cz? si?
w jedno ko?o rodzinne.; Lecz poza tym wew

n?tr:mym 'objawem uczu? I zarazem solidarno?ci.

Marian Oubiedci - Echa
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kto? znaj?cy bli?ej stosunki miejscowe, ludzi, ich

sprawy, pobudki owych spraw, znalaz?by bezw?tpi?

nia jeszcze co? wi?cej, znalaz?by zjawiska jeszcze inne,

si?gaj?ce bardzo g??boko do dziedziny ducha spo?e

cze?stwa. Chwile te nie zwyczajne podnosi?y ku wy?y?

nom jednostki i t?umy. Prawie rzec, mo?na i? w po

wietrzu czu?e? powiewy jakie? niezwyk?e, umoral

niaj?ce, uszlachetniaj?ce. Vliara w przysz?o?? lepsz?,

nadzieja rych?ego ziszczenia pragnie? powszech

nych, nape?nia?a i przepe?nia?a serca, wytwarzaj?c

nastroj ogólny radosny niemmej uroczysty.

O bliskich zawodach, o bolesnych rozczarowa

niach, stoj?cych tu? obok - niejako za ?cian?.

wcale nie my?lano, przeczuwa?y je mo?e jednostki,
r ale nie masy ... Wierzono w lepsz? przysz?o??, niewiele

zdaj?c sobie sprawy, jak? drog? i za pomoc? jakich -

?rodków ona ma nadej??.
Wielki wieszcz narodu. Adam Mickiewicz, pra

wie na dwadzie?cia lat przed owemi pami?tnemi

-dniarni, przewidywa? nadej?cie epoki, która, strz?

saj?c z nas py? brudu ziemskiego, podniesie ducho

wo i uczyni-acz bezbronny?h-strasznymi dla wroga ...

Mi.strz w jasnowidzeniu przysz?o?ci mówi?: ... "Od

samego widoku ?wi?tej niewinno?ci, pot??nej wiar?,

piekielny potwór musi gin??, z?e nie wytrzyma tego

blasku... To nasze dzieje, to nasza przysz?o??.

Sta?my si? nieskalani i pro?ci, silni prawd? ducha,

a smok piekielny sam si? rozpadnie ... Straszny to

i pot??ny nieprzyjaciel w walce na si?? cielesn?; zwo-
.

juje Królestwa narody i me mu Si? me ostoi, co
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walczy jego broni?... jedna bro? du.cha, si?a prawdy
i wiary

-

ta go pokona" ...

Powy?sze 'has?a poety - my?liciela stanowi?y

-przedni.ej.sze wyznanie wiary t?umów, które z hymnem
-

-s ,Swi?ty Bo?e", gin??y na bruku warszawskim, które

podczas dwuletniego okresu manifestacyjnego, prze

kszta?ca?y si? duchowo, stara?y si? by?, jak mówi?

poeta, "nieskalani i pro?ci, silni prawd? ducha" ...

T a si?a nie'"ziemska wytwarza?a atmosfer? extazy,

jak? ludzie ówczesni nosili w swoich piersiach, ta

si?a sta?a si? udzia?em ca?ej ci?by owej rzemie?lni

czej m?odzie?y, która zaci?ga?a si? pod sztandary

irajemnego sprzysi??enia, co wy?oni? z siebie pó?niej

'ruch zbrojny styczniowy, która w okresie stycznio

wego powstania sz?a na' bój z wrogiem bezbronna,

;aJe wierz?ca w zwyci?stwo ...

W chwili gdy obecnie my?l nasza cofa si? o lat

sze??dziesi?t wstecz, pami?? stawi przed nami te

niezwyk?e dumy ludzi ówczesnych, przebywaj?cych
w krainie lazurowego- marzenia, w uniesieniach nie

gasn?cych, a wywo?uj?cych po?wi?cenia, szlachetne

czyny, wytrzyma?o?? na m?czarnie .... Imiona ich

w znacznej cz??ci zapomniane, historja nie zebra?a

-ich i zapewne nigdy nie zbierze z niwy zatracenia.

Wróg w swych rocznikach mieni? ich szale?cami,

'sk?adaj?c w ten sposób sobie samemu ?wiadectwo

'ubóstwa my?li, wielkiej n?dzy ducha, co nie móg?

zrozumie?, na jakie' wy?yny wspina? si? mocen cz?o

wiek, który wyrÓs? na pod?cielisku wy?szej kultury

ehrze?cija?skiej.; T en nastrój niezwyk?y wróg prag-
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n?.? zniszczy?, utopi? w fali krwi, dnia 8 kwietnie

1861 roku, pod murami zamku warszawskiego
- nie

zdo.?a? ws?ak?e.". Kule moskiewskie nie rozerwa?y

w?z?ów zbratania stanów, po??czenia serc. Gdy jedni.

znienacka zaskoczeni. gin?li pod kolumn? Zygm:unta,

nap?ywa?y nowe t?umy na odg?os strza?ów, chc?c

gin?? z bra?mi. nap?ywa?y skwapliwie. jakby si? oba

wia?y. ?e ich kto? mo?e ubiec w m?cze?skim zgonie.

Z Podwala, ze ?wi?toja?skiej, z Piwnej, z Sena

torskiej p?yn?? strumie? t?umów, gotowych na ?mier?,

strumie? bezbronny z hymnem b?agalnym "Bo?e co?

Polsk?" lub z "Chora?em" na ustach i w sercu
-

jedyny to by? ich or??, jedyny puklerz, jedyne pra

gnienie, by gin?? wraz z innymi ... Warszawa nigdy,

ani przedtem, ani pó?niej tak wysoko nie podnios?a

czo?a przed przemoc?, nigdy nie stan??a na tak

?wi?tej wy?ynie m?cze?stwa, jak w ów pami?tny

wieczór 8 kwietnia 1861 roku.,; Moskwa noc ca??.

zbiera?a trupy i rannych, których lud nie zdo?a? unie??

i ocali?. a to, co zebra?a, topi?a w Wi?le, b?d? grze

ba?a tajemnie w fosach cytadeli ... takich ofiar by?o

ze 300 ...

Od grzmotu tych strza?ów, ani od "obficie krwi

przelanej nie zagast podnios?y duch pokolenia ów

czesnego. Rze? u stóp pomnika Zygmunta, sta?a si?

b?yskawic?, roz?wietlaj?c? na zachodzie europejskim

polsk? niedol? i niezwyk?y. bohaterski nastrój spo

?ecze?stwa polskiego. Strza?y i mord" w Warszawie"

mieni? mo?na has?em. wywo?uj?cy? nowe olbrzymie

demonetracje na szerokich obszarach ziem ??lskicb?
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,17 l'ipca 1861 roku w Dubience nad Bugiem. gdzie hóld
. ?

) sk?a'dano wspomnieniom walki Ko?ciuszki. w Kownie

-w sierpniu obchodzono unj? Pols'?i z Litw?. a wreszcie

W pa?dziernika na polach Horod?a olbrzymia ma

nifestacja. stwierdzaj?ca prawie pi?ciowiekow? ??cz
no?? ziem rdzennie polskich z ziemiami Jagie??owe
mi -

to by?y w roku ) 861 g?ówne objawy ?ycia Rze

-czypospolitej , zg?adzonej. przed kilkudziesi?ci u ?aty.

Zjazd Horodelski mieni? si? mo?e kulminacyjnym

przejawem owych dni manifestacyjnych. Na wzgórzu

pod Horod?em zeszli si? byli synowie prastarej Rze

czypospolitej, zeszli si? z du?ych obszarów, z Wilna,

z Nowogródzkiego. z Podola, z Wo?ynia, z pod Gda?

ska, zeszli si?, by sobie d?o? bratni? poda?. spojrze?
w oczy i rzec

- ?e si? jeszcze zyj e,

By?y to dni, ?wiadcz?ce bezzaprzeczenia o ?y

ciu narodu ... Czasy niezwyk?e nietylko budzi?y z u?pie

nia, lecz wlewa?y ?ycie nowe. rzuca?y malutkie na

sionka przysz?o?ci dalekiej, nieznane], która bardzo

nierych?o, na mogi?ach nast?pnych pokole?, mia?a

si? zazieleni?. zbo?nym posiewem.

Dzi?, gdy "ta nie?miertelna" ju? nie "czeka na

odwalenie kamiennego wieka,
"

gdy? k a m i e

?

g r o b o w y o d wal o n y i naród powstaje z mo

gi?y niewoli, w której zbyt d?ugo spoczywa?, jak ów

.?azarz "ze zwi?zane mi r?koma i obliczem zas?oni?
tem," powinni?my co pr?dzej otrz??? si? z ple?ni

gmbowca i zdj??'z oczu i nóg naszych przepaski,
utkane z obcych sztandarów, któremi niewola nas

spowi?a ... Powinni?my do ?wi?tyni narodowej me



wnosi? obcych bogów. ku uciesze nieprzyjació?. Ma

my swój w?asny sztandar; krwi? powsta? naszych

narodowych ochrzczony, m?cze?stwem ca?ych po

kole? u?wi?cony; pod ?adne obce chor?gwie partyj

zaci?ga? si? nie mo?emy .. Pami?tajmy, i? otoczeni

wrogami, r?kojmi? zwyci?stwa mamy jedynie w jed

no?ci i zgodzie, gdy? "nie si?a cia?a lub or??a <;?aje

zwyci?stwo, lecz ta spójnia ducha, co z t?umów czy

ni olbrzymiego m??a, gdzie ka?dy tylko wspólnych

natchnie? s?ucha."

Krak6w, w marcu 1921 r.



KILKA MY?LI O POWSTANIU

STYCZNIOWEM.

'.

Liczne pióra, które w ci?gu ubieg?ych kilku-·

dziesi?ciu lat skre?li?y wi?ksze lub mniejsze mono

grafje i szkice o powstaniu Styczniowem, nie zwraca?y

uwagi na niektóre cechy charakterystyczne, jakie

spostrzegamy podczas walk doby ówczesnej.

Przedewszystkiem ?adne z powsta? naszych me

obj??o tak wielkich obszarów, jak powstanie Stycz

niowe, Ko?ciuszkowskie czy Listopadowe walki nie

si?ga?y poza D?win?, do Inflant polskich; nie wal

czono na dalekich ko?czynach ponad górnym Dniep

rem; nie poruszy? si? ?aden Kaszuba, by biec pod

M?aw? czy P?ock dla po??czenia si? z powsta?cami.

l o pomorskich kresach któzby wówczas my?l al

O lesiste wybrze?a Irpenia pod Kijowem nie obija?o

si? echo nawo?ywa? bojowych, ani za dni Ko?ciusz

ki, ani podczas powstania 1831 roku ... Tymczasem w

roku 1863 wytrysn??y we wszystkich tych okolicach
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wi?ksze lub mniejsze zbrojne ruchy; niekiedy wpraw

dzie
.

chwilowe. szybko i srodzeusmierzane, tward?

pi??ci? represji gwa?townej t?umione; lecz niemniej

krew naszej m?odzie?y, przelana w wielu potyczkach,

wyra?nie zarysowa?a wschodnie i pó?nocne granice

dawnej polskiej Rzeczypospolitej ... Przypomnia?y si?

?wiatu tak dalece te stare miedze nasze, i? Murawjew

uwa?a? za stosowne, a nawet konieczne, obsadzi? stra

z? z wie?niaków rdzennie rosyjskich granic? pó?noc

n? Rzeczypospolitej ... Przesz?a ona poza Korsówk?,
na Inflantach polskich, tylko

-

o 365 kilometrów od

Petersburga ...

Tymczasem s?uszno?? zup dn? mia? Murawjew:

-linja owych stra?y szla ?ladem kopców granicznych.

oddzielaj?cych niegdy? pa?stwo polskie na pó?nocy
od dziedzin pa?stwa rosyjskiego. Stra? za? mia?a

na celu przeci?? wszelk? komunikacj? zrewoltowa

nych prowincyj polskich z Rosj?, by powiewy wolo

no?ci tam SI? nie przedar?y.
Mówiono wówczas, ?e ze sfer kieruj?cych po

lityk? we F rancji, sk?d p?yn??y mniej lub wr?cej

wyra?ne nadzieje zbrojnej interwencji w naszej

sprawie, rzucone by?o walcz?cym has?o: jak daleko

posunie si? powstanie na wschód, tak daleko si?g

n? granice Polski wyzwolonej ...

S?dz?, ?e te has?a ze sfer rz?dowych francu

skich nie wysz?y, ?e s? legend? pó?niej sz?; w ka?

dym za? razie nie mog?y wp?yn?? i wcale nie wp?y
n??y na szybkie, a tak bardzo szerokie rozlanie si?

powstania, i? jego echo, powstawszy nad Wis??, zna-
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laz?o odd?wi?k w okolicach zanieme?skich i zabu

?a?skich, przedar?o si? za D?win? i pos?yszano

wreszcie szcz?k or??a powsta?czego na dalekich,

wschodnich skraiskach Polski.

By? to objaw samorzutny spo?ecze?stwa, które

jeszcze swem ?yciem niezbyt odleg?e by?o od do

by, brzemiennej wielu nadziejami wojen Napoleo?

skich, dla którego tradycje czasów przedrozbio

rowych by?y tak bliskiemi, jak dla dzisiejszej m?odzie

zy powstanie Styczniowe... Jeszcze w Warszawie

&wczesnej ?y? niejeden starzec, który s?ysza? w la

tach swych dzieci?cych j?k wyrzynanej Pragi przez

?o?daków Suworowa, a Wilno dobrze pami?ta?o, jak

Jasi?ski wyp?dzi? Moskw? poza Ostr?- Bram?.

Tradycje niepodleg?o?ci z ca?? moc? górowa?y

w umys?ach, wzdychano do jej powrotu, nie przy

puszczano, ?e zaledwie XIX stulecie up?ynie, instynkt

d??no?ci do bytu niepodleg?ego zostanie w?ród

zriaczrie] cz??ci spo?ecze?stwa zatracony.

Nietylko owo szybkie rozszerzenie si? powsta

nia Styczniowego po ca?ym obszarze zaboru rosyj

skiego' i udzia? w niem znaczny dwóch innych zabo

rów jest objawem charakterystycznym tamtoczesnej

chwili dziej-owej, lecz zas?uguje na szczególn? uwag?,

i? ka?da z rzeczonych dzielnic z niem si? solidaryzo

wa?a, uznawa?a za swe narodowe; wszystkie, bar

dziej lub mniej umiarkowane czy te? ruchliwsze ko

?a spo?ecze?stwa czynem, my?l?, ofiarno?ci?, niejed

nokrotnie znaczn?, sk?ada?y dowody zupe?nego ze

spolenia si? z t? walk? krw aw ?.v.
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Stawali w szeregach ofiarnych i mo?ni i ubodzy,

ordynaci i szaraczek za?cianka; i jeden i drugi niós?

swój grosz do skarbnicy potrzeb narodu ... Podobnie

i w zbrojnych szeregach i w zabiegach, trudach or

ganizacji cywilnej, obok synów starych rodów, wio

dziano pracuj?cych, walcz?cych, gin?cych -

m?o

dzie?ców, starców, ludzi dojrza?ych i pachol?ta, za

ledwie dobiegaj?ce do dni m?odo?ci, którzy wyszli

z pod ubogiej, ma?omiasteczkowej strzechy lub z;

warsztatu rzemie?lnika ... Wszyscy poczuwali si? do

pewnych obowi?zków wobec sprawy narodowej; nikt

nie usuwa? si?, nie wymawia?, nie zas?ania? si? fa?da

mi jakiego? partyjnego sztandaru, by pracy unikn??,

?ycie, b?d? mienie zachowa? ...

Ka?dy, kto dzi? powa?nie zechce studiowa?

owe dni niezwyk?e w ?yciu naszem dziejowe m,

w mych s?owach przesady nie znajdzie. F akta sa

me za siebie mówi? b?d? i wska?? prawd? mych
s?ów ...

Duchowie?stwo w powstaniu Styczniowem tak

wielki, powszechny udzia? wzi??o, jak w

?

adnern

z poprzednich, ch cia? wróg sro?y? si? i pastwi? nad

niem, wcale nie ukrywaj?c, i? jednym z g?ównych
celów Moskwy w Polsce jest ustalenie prawoslawja
nad Wis?? -

jak go lUZ zaszczepiono mi?dzy

Dnieprem a Bugiem, i poniesienie jego sztandaru

nad ?ab?, w g??b Europy.
Duchowie?stwo polskie ówczesne, szczególnie

w Królestwie. na lmudzi i w innych prowincjach

Rzeczypospolitej, równie? ?wieckie, jak i zakonne



zszeregowa?o si? w obronie idea?ów narodowych

i religijnych. wstrzymywa?o nacisk schyzmy na Polske,

broni?o wschodnich sza?cow katolicyzmu... W te?

szlachetnej obronie ponios?o ono strat niema?o. Wie

szano xi??y za to, ?e nie?li s?owo pociechy religij

nej; tracono ich równie? w Warszawie, na st'okach

cytadeli, w Wilnie, na ?ukiszkach i w miastach mniej

szych; dziesi?tkami wysy?ano ich na Sybir ... Wówczas

?wieci?y przyk?adem duchowie?stwu naszemu nigdy

niezapomniane postacie takich biskupów, jak Szcz?s

ny F eli?ski i Pawe? Rzewuski, dobrzy pasterze, co da

wali ?ycie za owieczki swoje; poszli i oni drogami wy

gnania podobnie, jak ca?e zast?py kap?anów ... Poszli

terni? szlaki jasyru i inni biskupi, z których dwaj

biskup sejne?ski, hr. ?ubie?ski, i unicki che?mski,

biskup nominat Kali?ski, zo?tali otruci w drodze na

wygnanie, by szybciej pozby? si? gorliwych obro? ..

ców katolicyzmu.
Zbrodnia dzika, dokonana nad ?ubie?skim, to

wielkie memento dla tych, co s?dz?, ?e sprawiedli

wo?? obudzi si? w umys?ach dzia?aczy rosyjskich,

i? porozumienie z Rosj? mo?liwe. ?ubie?ski do

takich nale?a?; ulegaj?c z?udzeniom, które od wie

ków snuj? si? pod mrocznemi sklepieniami pr ast a

rych izb Watykanu. mniema? nieszcz?sny, i? zbli?a

si? chwila, gdy R9sja zjednan? by? mo?e dla k?·

tolicyzmu; wyci?ga?. wi?c ku niej d?o? ?yczliw?.

Na przyja?? trucizn? odpowiedzia?a Rosja. zawsze

przebieg?a, m?ciwa i okrutna, umiej?ca w pole wy

prowadzi? naj bieglejszych nawet dyplomatów, a Po-
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l-at:y wszak?e nigdy nawet miernymi dyplomatami

by? nie umieli ...

Marzenia
-

i ?udzenia si? takie -

nazwane pó

?niej ugod?, a ?udz?cych si? ugodowcami -

ju? po ,

upadku powstania kie?kowa? i puszcza? coraz buj

niejszy k?os zacz??y, w latach pó?niejszych zakwit?y,

gdy p?ta niewoli coraz bardziej zacie?niano: podczas
lat ) 863 i 1864 od takich z?udze? dalekiem by?o

·spo?ecze?stwo ...

Do pó?niejszych to pokole? mówi? nasz lirnik

mazowiecki:

"Kto wierzy, ?e ug ?aska w?ciek?o?? Moskwy cara,

Albo ?e sprawiedliwo?? w sferach tych obudzi,

Marzyciel nieaz cz?sliwy, zbyt si? s?odko ?udzi ..

Nim t? glm? Prometej przekszta?tuje w ludzi,

Po jednej kat z toporem, po drugiej ofiara,

Wci?? si? czerwienie? b?d?, lub nad pod?ych trzod?

Niewolników przeci?gnie cisza, zwana
- zgod? ...

"

Pewna jedno?? celów, d??no?ci, zaprz?gaj?ca

t?umy w ten lub inny sposób dla s?u?by w sprawie
ojczystej, sprawia?a, i? wstydziliby si?, najoboj?tniej
si nawet, zwraca? si? bodaj my?l? do Moskwy;
nikt do Petersburga nie ucieka?, jak to niektórzy,
wyj?tkowo wprawdzie. ale czynili, za dni walki

listopadowej, jak to znacznie pó?niej, w chwilach

wa?nych dla kraju, uczynili inni ... Nawet WieIopol
ski nie pojecha? do Petersburga, ty "m?ci? w kadzi

.narodowej," ale wyruszy? na wysp? Rugj? ...



W szyetko, co bylo w kraju, podda wa?o SI?'

w?adzom powsta?czym z jednomy?lno?ci?, u nas,

rzadko spotykan? ... Na czele wszystkich urz?dze?

powsta?czych. u steru ca?ej administracji s.,tal .,Rz?d

Narodowy", rezyduj?cy v: Warszawie, .który, acz.

ukryty, znany tylko najwy?ej stoj?cym ko?om i czyn

nikom organizacji, posiada? pos?uch zupe?ny na ca

?ej przestrzeni ziem polskich. Przed jego powag?

uchylano g?ow(;'; spe?niano bezwarunkowo wszystkie

rozkazy tego Rz?du, zakomunikowane przez urz?d

ników organizacji powsta?czej... T e rozkazy by?y

bardziej szanowane, posiada?y moc wi?ksz?, mz

wszystkie rozkazy cara lub jego urz?dników. Na

zewn?trz przedstawicielk? Rz?du Narodowego by?a

piecz??: przed tym symbolem w?adzy i zarazem idei"

dla której niesiono w ofierze wszystko, korzono si?,

widz?c w owym symbolu wol? narodu. Instytucja

Rz?du Narodowego i jego organizacja w?adz po

wsta?czych, si?gaj?ca a? do dalekich ko?czyn Pol

ski, wsz?dzie, gdzie p?) n? ?a krew na niezliczonych

pobojowiskach, s? wy??cznym wytworem powstania.

Styczniowego i godne s? g??bszych studjów.

Studja te wszak?e spotyka? si? b?d? z przesz,

kodami nie do zwalczenia, z powodu braku ?ródeL

Archiwa zagin??y, zniszczone przewa?nie w chwilach

pora?ek i niebezpiecze?stw; a pozmejsze nasze

b?d? obce prace zachwaszcza?y nieraz grunt bada?.

i zaciemnia?y-raczej, ni? wyja?nia?y niejedn? kwes

tj?, gdy? do bada? przyst?powano wielokro? z uprze

dzeniem. ni echeci? , przyst?powa?y czasem lekko-
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my?lne piora.i. Kt o? wyrzek?, i mo?e s?usznie', ze

powstanie Styczniowe wielu mia?o historyków, ale

nie' posiada 'hisrorji!
,.

Tak, z ma?e mi wyj?tkami, niema historji wy

'czerpu)?cej a bezstronnej owych wiel'bch. ofiarnych

dni ?at ?863 i 1864. Pokolenia pó?niejsze, je?eli

zasi?d? do jej opracowania, walczy? b?d? zmuszone

z wi?ksz erni j e sz cz e tru dno
?

ciarni, ni? zast?py obec

nych badaczy, gdy? maluczko, maluczko, a zabraknie

ostatnich ?wiadków i uczestników tej doby dziejo

wej, którzyby mogli niejedn? rzecz myln?, b??dz?c?
w labiryncie legend, sprostowa? lub wy?wietli?.

Z postaci, które bieg wypadków wyprowadzi?

na widowni? szersz?, co stan??y u lemiesza sprawy

narodowej, jaki? Pl utar ch polski w przyszjo?c i móg?

by wytworzy? szereg wzorów dla naszych m?odych,

naj m?odszych pokole? ...

Nie ch wi?a, ani te? miejsce bodaj nazwiska

ich tu przytacza?; poprzestajemy jedynie na charak

terystyce jednego z nich - T r a 11 g u t t a, któr?

pi?kne pióro Stanis?awa Krzemi?skiego, b.

Rz?du Narodowego (zmar?ego dnia 29 listop
J 9 J 2 roku) tak skre?li?o w li?cie, nieprzezna"?"?""""?

zdaje si?, do druku .

... "W rozmowach z Trauguttem bucha?a

niego gor?ca, rozrzewniaj?ca mistyka, w której

Polska, wiara w duszach ludzkich, konieczno?? zm

wychwstania sp?ywa?y w jedno wielkie s?o?ce, d

chmurami zakryte, ale rzeczywiste; dla oka

swej mocy potrzebuj?ce tylko czasu, tylko
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si? p-ot?g wrogich mi?dzy sob? ... Nadzwyczajna po

bo?no?? t e go Ko?ciuszkowskiego, je?li nie wy?szego

jeszcze uczuciowo?ci?, serca, ?ycie ascetyczne, wyz-

. byóe si? wszelkiego egoizmu, gotowo?? p-ój?cia na

ofiar?, niejako rzucenie si? na stos ofiarny -

na da

wa?y indywidualno?ci mistyka cha rakter jakby ?wi?

tego. Nie pozwala? urok ten, bij?cy na s?uchacza,

kazi? tych bia?ych lilij anielskich najl?ejszym nawet

py?kiem pow?tpiewania, krytyki, zastanawiania si?

rozumowego ... i jaka? trwoga we mnie,' by mu mis

tycznego zachwytu nie odebra?, szcz??cia wiaty, je- .

dynej niteczki ??cz?cej z ?yciem
- zamyka?a mi

usta... S?ucha?em i wielbi?em - mia?em, jakby

jasnowidzenie w jaskini... S?owo moje, ani ni czy

je nic by nie zmieni?o, ani w losie wielkiego serca,

ani w kolejach i nieuchronne m prz ezn acz e niu tych

si? zbrojnych, które jeszcze z Bo sa'ciern szcz??liwie

trwa?y przez zim? w Sandomierskiem - i przetrwa?y ...

"Na takie postacie
- mówi dalej Krze mi?ski -

patrze? trzeba nie jak na polityków oczami polityka.

ale jak na cz?owie cze? stwo, do najwyz s z ej pot?gi

'podniesione, oczami cz?owieka. Takich postaci nie

zna Europa; to te? nie zna naszej m?ki, naszego p?

du od B:>ga, jako twórcy, wodza, patrona i wyba

wiciela narodów, i naszej straszliwej za ka?dym za

p?dem tragedji ...

"By? T raugutt mo?e ostatnim poet? czynu Pol

ski okresu romantycznego ... taka ?wiat?o??, skoncen

trowana w jednej osobie, by?a jakby nieziemskiem

zjawiskiem ... ta twarz nie?adna, nie uderzaj?ca w ca-
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te rysami. pi?knia?a w ogniu mistyki. która by?? religi?

nietylko Polaka, ale i cz?owieka. St?d takie wra?enie

i takie zapami?tanie i pragnienie te?. aby kiedy? jaki

artysta s?owa. szczery poeta. na historyku. poszuki

waczu prawdy zaszczepiony, móg? znale?? do?? two

rzywa do odtworzenia tej postaci poza obr?bem

polityki... postaci, tak? cze?? wzbudzaj ?cej ...

"

Wpatrzywszy si? ? ow? przesz?o?? walk 1863

i 1864 roku okiem tych. którzy na nie patrzyli, udzia?

w tych pracach brali. przesunie si? w naszej parni?

ci niema?o jednostek. pokrewnych duchowo temu

tajemniczemu dyktatorowi, stanie przed nami nieje

den z tych pracowników, co wierzyli w bliski try

umf idei Chrystusowej w stosunkach ludzi i narodów.

w polityce pa?stw. i? z krwi naszej. wówczas przela

nej, z ko?ci. rozrzuconych na wielkich rumowiskach

upad?ej Polski, powstan? czasy nowe, dla nas i dla

?wiata ...

Ufajmy, i? przysz?o?? urzeczywistni marzenia

pokole?, które ?y?y, walczy?y, cierpia?y, przed pi??

dziesi?ciu laty.

Kraków, w styczniu 1916' r.



?O?NIERZE POWSTANIA STYCZNIOWGEO.

"z przesz?o?ci ucz sr? , przysz?o?? oddaj Bogu,
Uczci wie pr a cuj na rodzinnym progu ....

Pi??dziesi?ty siódmy rok rozpoczyna SI? od

chwili, gdy podczas wilgotnej, mglistej chmurnej
nocy styczniowej w trzydziestu kilku miejscowo?-

'/

ciach Krolestwa kongresowego, gromady m?odzie1;i:y,
ma?o uzbrojone lub wcale nieuzbrojone. uderzy?y
na za?ogi moskiewskie. By?a to pami?tna noc 22 stycz

nia 1863 roku ... Od owej nocy rozpoczyna si? b'ój
d?ugi, niezmiernie krwawy, na wielkich przestrze

niach ca?ego zaboru rosyjskiego; od rogatek Kalisza

si?ga do bram Kijowa, od w?wozów Ojcowa, pod

Krakowem, poza wybrze?a D?winy i górnego Dniep
ru. P?omie? wal?i. roz?arzony w niewielkich ogni

skach, rozszerza? si? szybko, buchn?? ?un?, szeroko

rozlewaj?c? si?, przygasa? niekiedy, to znowu roz

p?omienia? si? i iskry rzuca? doko?a. T ak tr?a?a t.a

Marj?n Dubieeki - Echa }'



walka ruer&wna z przemo?nym, stokro? silniejszym

wrogiem oko?o szesna.stu miesi?cy ... male iskry p?o

mienia gasn?cego tla?y nawet d?u?ej ..

ladne z powsta? uprzednich, ani insurekcja

ko?ciuszkowska, ani powstanie listopadowe, nie trwa

?o tak d?ugo, ?ie walczy?o z tak nierównemi si?ami,

nie . by?o tak krwawo t?umione, nie by?o zmuszone

bój toczy?, maj?c w swych szeregach wy??cznie

niewy?wiczonych partyzantów, jak to widzimy w po

wstaniu styczniowem. U przednie nasze walki o wy

jarznienie
- ko?ciuszkowska i listopadowa

-

opie-

ra?y si? przewa?nie na wojsku regularnem, wpraw-

dzie mniej licznem, ni?' nieprzyjacielskie, lecz wy-
..

?wiczonem. W powstaniu styczniowem wszystko

by?o improwizacj?. wszystko stawa?o dora?nie:

z niczego tworzono. Cz??? tylko i to bardzo ma?a do

wódców sktada?a si? z ludzi z wojskowem wykszta?ce

niem, inni za? to byli improwizowani wodzowie oddzia

?ów ochotniczych, ale i ci przewódcy improwizow?ni

jak Jankowski" xi?dz Mackiewicz, Oluski (znany pod

nazw? Jab?onowskiego, Wistouch, Borelowski (Lele

wel], Cieszkowski i inni - umieli dorówna?, nie

kiedy nawet przewy?sza? fachowych wojskowych.

'Walka partyzancka stawa?a si? s?ko?? przewód-

ców tej partyzantki, pierwszy raz u nas na wi?ksz?

skal? prowadzonej. W ytworzyla ona swego rodza

ju niezrównanych wodzów gerylasówki, a nazywa

nej u nas niegdy? "ll?af?, wojn?" lub "partyzantk?" .. ·

,

·,1

Powodzenie Hiszpanów, prowadz?cych "ge

rylasówk?" w" walce z przewag?; tak pot??n?, or?-



:ia francuskieg'o, za dni Napoleona, zawdzi?czano

-po cz??ci warunkom topograficznym; u .nas za? zwy-

-ci?stwa, niekiedy otrzymywane przez powsta?cze
, I

-zbrojne gromady, wytworzy?y m?stwQ' niezrównane

? ofiarno?? 'b'ezbrze?n? ?o?nierza obozów powsta?

-czych. Nie posiadali?my gór i w?wozów do zdo

bycia tru :?ny?h,zast?pi?Q je r;n,?stwo i po?wi?cenie

:.;?o?nierza-powsta?ca."
··c "

Du?o pisano . u. nas fJ

'

ni?j?d'riym z wodzów

powstania, lecz' o ?o?nierzu-pow.sta?cu, jego bycie,

jego w?a?ci wo?ciach, zas?ugach, ci?rpieniach, cnocie

-?o?nierskiej i wielokrotnem bohaterstwie, zapo

"ll1inano. Milczano o nim, a nawet niekiedy uw?a

-czano mu, twierdz?.c., i? cz?ste ucieka?. Gdy tym-
?

-cz asern te
.

ciche postacie, dzi?' 'w ma?ej liczbie

-dogorywaj?ce w przytulisku Krakowa lub Lwowa,

marzn?ce i g?odem trapione w obecnej szczególnie

"epoce ci??kich warunków ?ycia
-

na bruku na

szych miast i w lepiankach wiosek, ci starcy, prze

wa?nie bezdomne si erot y, to wielekro? nieznani

:'bohaterzy... o nich g?uche milczenie. Pragn? je

'przerwa? w tym krótkim zarysie w rocznic? pr? c

-dziesi?t? szóst? watki ci??kiej a zaszczytnej o wy-
\

jarzmienie, pragn? zWJ:'ÓC}? uwag? na ówczesny byt

'?o?nierza-powsta?ca i. warunki; w jakich walczy?.
?o?nierze powstania styczniowego szli prze

wa?nie o.d hebla, ,kielni, pi?y, ig?y lub kopyta, to

.g?ównie synowie, ma?omieszcza?skich rodzin, to

??od?ie? rzemie?lnicza. Obok nich m?odzi? szla

-checka powa?ny stanowi?a zast?p. Legenda, ?e lud
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s.ierml?y.!'l,Y; nie bra?, wcale w walce udzia?u. je.?

myin?. W Króle-twie by? pewien procent m??dzie?y

z pod strzech wie?niaczych., ale zbyt ma?y. Na

lmuc1zi tylko wie?niacy w niektórych okoli c acl ..

t?umnie garn?li si? pod sztandar powsta?czy; od

dzia?y x. Mackiewicza, i Sierakowskiego by?y nimi

przepe?nione, a ch?op ?mudzki ?ukaszunas mia?

"partj?". z? o?on? z samych wie?niaków. W ko-

.6ry?skiem, w obozie powsta?czym Traugutta. s?y

szano pie?ni bia?oruskie. co ?wiadczy, i? by? tam

w szeregach ?ywio? ludowy, lecz równie? nieliczny.

Gdyby by? zapas broni, t?umy ludu mo?naby by?o-

poruszy?.
Losy ?o?nierzy powstania styczniowego dwu-

krotnie mia?y okresy nader ci??kie: na pocz?tka

i przy ko?cu powstania. Chocia? pierwsze dni po

wybuchu by?y ?agodne, bez mrozu, niemniej sty·

czniowe mg?y i ci?g?e deszcze wytwarza?y warunki

ci??kie dla tych pierwszych szeregów, nieprzyzwy·

czajonych do ci?g?ej wilgoci, do ?piesznych marszóW.

W skutek wprowadzonej przez \Vielopolskiego tak

zwane] "branki", za, pomoc? której chcia? si? po

zby? najbardziej patrjot ycznej i naj gor?tszej m?o

dzie?y, wychodzono po?piesznie g?ównie ·z Warszawy.

bez stosownego odzienia i obuwia, co naj gorsza hec

d.ostatecznej ilo?ci broni, cz?sto bez ?adnej broni.·

oprócz kijów... Zapa? patrjotyczny unosi? ich tak.

daleko. i? mówili: "z kijami zdob?dziemy karabiny.

a z karabinami dzia?ak ...

- i w pierwszych chwi-

lach bezbrze?nego zapa?u rzeczywi?cie par? rd1'
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'3dobyli dzia?a, acz sami nie' posiadali broni; lecz

!brak narazie koni i artylerzystów, wogóle ludzi,
umiej?cych sobie poradzi?: z armatami,' nie' pozwoli?
.skorzysta? z cennej zdobyczy ... Pierwsze obozy po.

w8tanców by?y na 'pierwszy rzut oka dziwnie smu

Ine. Sk?ada?y si? z sza?asów, splecionych po?piesznie'
'2. ga??zi na ziemi przesi?kni?tej wilgoci?, oko?o któ- '

yYch dymi?y si? ogniska, 'gasn?ce pod wp?ywem
,s?oty.

T o by?y pierwsze obozowe stanowiska przy

..sz?y ch ???nierzy powstania. Gromady lu?ne wpr?dce .

uszykowywa? zacz?to w szeregi o wi?kszym ?adzie,
i chocia? lasy pozosta?y i nadal g?ówn? twierdz? po.

wsta?ców, wszak?e w dalszym rozwoju wypadków
wioski i miasteczka - szczególnie na wiosn? i Iatem- .

sta?y si? dla nich schronieniem i miejscem wypo

-ezynku, lo?nierz polski zdolny' jest bardzo do wojsko
wo?ci; w miejscowo?ciach wi?c niektórych, w Kró'

lestwie -

przy sprzyjaj?cych okoliczno?ciach -

uczy?
si? nader pr?dko musztry, obrotów wojskowych i s?u

?by obozowej. Brak broni lub niedostateczna jej

-ilo??, stanowi?y przez ca?y czas walki ci?g?? trosk?'
.i szkopu?, o który rozbija?y si? najwi?ksze wysi?ki

walcz?cych, najlepsze plany dowódców.

Jedynym naszym sprzymierze?cem w walce tak

bardzo nierównej by? Bóg i Naj?wi?tsza Panna Cz?
:stochowska. Jej wizerunki widziano na chor?gwiach
oddzia?ów powsta?czych; gdy tymczasem wróg ko

TZysta? z pomocy pa?stw zaborczych, Austrji i Prus,
1ltóre konfiskowa?y bro?, sprowadzan? z zagramcy
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za drogie pieni?.che i z prze zwyci?ie·n.iem l.icznych

trudno?ci.

Karno?.? w odd?iatach by?a ro·zmaita. W nie-

których ty?ko.mog?a si? nazwa? wzorow?. gdzie do

wódca mia? d.to? tward?. jak Cza chowski, Traugutt.

]ablonowski. Zygmunt Chmiele?ski. wogóle by?a

lu?n?. Poczucie obowi?zku i mi?o?? Ojczyzny stano

wi?y trwa?y cement. skupiaj?cy jednostki bojowe

w szeregi: zreszt? karno?? zale?a?a najcz??ciej 0&

energii dowódcy, albo od szacunku i przywi?zania ..

jakie zdo?a? on obudzi? u swych ?o?nierzy ... W pó

?niejszych miesi?cach walki, w Królestwie g?ówniep

wprowadzono umundurowanie: by?o ono ró?norodne.

cz?sto mo?e malownicze. ale niezawsze praktyczne.

W?ród ró?nych rodzajów broni spotykano kompa

nie kosynjerów. Ilekro? kosynierzy rzuceni byli na

regularne szeregi, prawie zawsze szerzyli w?ród'

nich pop?och. W lasach trudno bylo u?y? kosynjerów,

lecz u?yci ze zwyci?stwem do obozu wracali; Moska

le bowiem obawia-li si? kosy bardziej, ani? eli innej bro

ni. Widok leosynjerów. szcz?k zbli?aj?cych si? kos,

wprawia? w przera?enie nieprzyjacielskie szeregi, nie

przyzwy?zajOlle do walczeniaz .tego rodzaju broni?.

Uderz??ie kosynierów w atak?od!nacz:3?o' si? ?mia?o?

ci? i si??.Wy??cznie prawie wie?niacy s?u?yli w tej bro-:

ni. lmudzcy ch?opi w oddziale xi?dza Mackiewicza.

uzbrojeni w kosy, sze?? razy odbili pod Ginetami (dnia

22 kwietnia 1863 r.) ataki woj sk nieprzyj acieIskich.

Pisz?cy te wyrazy dobrze pami?ta przera?enie

pewnego rosyjskiego kapitana, który nawpó? oszala?y.
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wracaj?c z p-otyczki, b?dl?cej dla.. niego pora?k?.
(d. 7 maja 1863 r.). wpad? do Bialej Radziwi??owskie;
na Podlasi?, wolaj?c: ,.prawdziwy to by? s?dny dzie?"

gdy ci kosynjerzy za?ptewali"Bo:?e. co? Polsk?" i rzu

cili si? na nas ... walczy?em na Kry:rniez Francuzami

i Anglikami', pod lnkermanern: 6ylez:n w wojnie z T ur-

'karni pod Kalafatern i SzumI?; a ,nic podobnego nie

spotyka?em" "',

"

T akich ataków ?mia?ych, takich przera?e? nie-
'

przyjacielskiego ?o?nierza wobec szeregów, powsta?
czych oddzia?ów, wogól.e ma?o, wy?wiczonych, ?le

uzbrojonych, cz?sto ?miertelnie znu?onych, ?o?na by
?oby du?o naliczy?, gdyby owe czasy mia?y swoich

rocznikarzy. Ich nie by?o; i 'nikt nie opiewaj czynów
?o?nierza polskiego w powstaniu styczniowern.

Po latach dopiero, zastan?.wiaj?c si? nad ci?-,
?kiemi warunkami ?alki w powstaniu styczniowem,

jeden z dziejopisów owej niezwyk?ej doby, mówi:

..... w tak trudnych warunkach zagrzani mi?o?ci? Oj
czyzny, wytrwali prawie pó?tora roku, a ?aden euro

pejski ?o?nierz nie wytrwa?by nawet kilku miesi?cy ...

Id?c do powstania, musia? niemal ka?dy d??y? ta

jernnerni ?cie?kami, pewny, ?e je?eli go Moskale po-o

chwyc?, zostanie powieszony lub wygnany ... Ledwo,

szcz??liwie min?? przeszkody i stan?? w lesie, na punk
cie zbornym, ju? musia? zaraz si? bi?, zanim nauczyj

si? w?ada? broni?" ...

?o?nierz powstania styczniowego nie zazna?

nigcly ha?by kapitulacji. W ci?gu pó?torarocznej pra

wie walki ani jeden oddzia? nie z?o?y? broni. Na to



zj?wiskOI tak rzadkie w d'Liejach ? w;ojen,. dot?d me

zwr.acano uwagi, a t6' jest .chluh? niezwyk?? ówc?es";'

nego ?o?nierza-powsta?ca. O tej chhlbie powstania

styczniowego nie zapominajmy. Zwyci?ieni. zdzie

si?tkowani, osaczeni, nieraz rozpierzchali si?, ale nigdy

.?ie poddawali si?. Bywa?y nawet przyk?ady, ?e wszys

cy z oddzia?u polegli, a ?aden nie z?o?y? broni. W wie-

Iu?skiem, ma?y oddzia?ek. z siedmnastu ludzi z?o?ony,

pod dowództwem podoficera. otoczy?a kompanie pie

choty, licz?ca ze 200 ?o?nierzy. W pierwszejchwil,i

w:a1ki Moskale uj?li owego podoficera i wnet go na

drzewie powiesili. wzywaj?c pozosta?? garstk? pow
..

s?a?ców do poddania si?. Odpow:iedzieli na t? pro

pozycj? salw? karabinow?; otoczyli drzewo, na któ

rem wisia? ich dowódca, walczyli par? godzin i wszys

cy polegli ... Nazwiska tych bohaterów unios?a fala
,

:zapomnienia.
?ycie ?o?nierza-powsta?ca by?o nader biedne.

Niesiono wprawdzie pomoc do obozów powsta?czych.

ale czyni?no to z nara?eniem ?ycia; i zreszt?, obo

zowiska, z natury rzeczy, jak w ka?dej wojnie par

tyzanckiej, cz?sto zmienia?y swe stanowiska. Potrzeba

by?o niejednokrotnie d?ugo w?rod lasów. a jak na

Litwie to w?ród bagien, trz?sawisk, puszcz bezdro?

nych, szuka? oddzia?u powsta?czego, aby mu za".ie??

nieco zywrio?cr, lub jak? wiadomo?? ze ?wiat<1; by?

.on bowiem od ?wiata odci?.ty. Poszukiwania ko?

'czy?y si?. nieraz zgubieniem ?ladów, tak zwanej wów

??as, "partji powsta?czej", która zmieni?a nagle sta

mowisko i niepodobna by?o j?j odszuka? ... A io?nlerz-
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'PaW:8t?nie? p?dzi? tymczasem dni g?odne. Niety?ko
a?od wielekro? go obala?; lecz równie?,' mo?e. jesz
eae bardzie], przymusowa bezsenno??.; Oto jeden

·z ?o?nierzy', ()dd?ia?u Zygmunta Chmiele?skiego tak

<opowiada, o ?miertelnem znu?eniu, ? powodu me-
.

mo?no?ci za?ni?cia, gdy oddzia? byl ?cigany, niby
,dzi?i zwierz w kniei.

" ... Trudno doprawdy --.: mówi on
- mie? wy-

?bra?enie o podobnem znu?eniu, kto takowego nie

do?wiadczy? sarn w ?yciu. Kawalerzysta ?pi zazwy

czaj, kiwaj?c si? na koniu, który równie?, id?c, ?pi.
Nawet piechota zasypia w marszu, przebieraj?c ma-

-chinalnie i bezwiednie nogami .... a jak si? po?o?y
; poczuje co? pod g?ow?, wnet oczy si? zamykaj?
i w jednej chwili zasypia ... szczególniejsza oboj?tno??

'ogarnia ca?y organizm cz?owieka. staje si? nieczu?ym
na wszystko, na ?mier? nawet i za ?adne .skarby ?wia

ta nie odda?by tej chwilki snu, gdyby nawet wiecizia],

?e nieprzyjaciel nadejdzie i zamorduje go".,.

Zmiany atmosferyczne pod naszem niezbyt la

godnem niebem dawa?y, si? uczu? powsta?czemu

'?o?nierzowi bardzo dotkliw?e. Nieraz bywa? ?le odzia

ny, z obuwiem rozpadaj?cem si?, bez pokarmu dni

par?, znosi? to wszak?e z rezygnacj? równie? w?ród

?niegów i wichrów pó?nocnych, jak i w?ród letniej

ulewy i upa?ów, odpoczywa? w polu lub w lasach na

golej ziemi lub na mchach wilgotnych, nie wiedz?c

nawet, co to jest namiot. Niejeden z nich przez ca

?y rok nie mia? ani jednej nocy, któr? sp?dzi?by pod

-dachem, na pos?aniu.
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Obozy w Koronie' i Litwie by?y, o ró?nych' na

strojach. Podczas gdy w Królestwie, stosownie do.

charakteru miejscowej ludno?ci. gwarno by?o i w e

so?o, kl?ska i zawód nie- zniech?ca?y, na Litwie wi

dziano powag?, cisz?, . pobo?ny nastrój, ostrozno??

nadzwyczajn?.
W chodz?cy do szeregów powsta?czych, o ch o-

tnik rzadko spotyka? w Królestwie pewien rodzaj

nowicjatu duchowego; nie przedstawiano mu cie?uru,

obowi?zków, jakie na barki swe bra?, nie dawano

mu czasu do namys?u, czy ud?wignie ci??ar prywacyj'

i niebezpiecze?stw. czy ?ycie i praca ?o?nierza· po

wsta?ca nie przekracza jego 'sil, zapisywano go

?piesznie do szeregu ... Na Litwie cz?sto bywa?o prze

ciwnie, je?eli ochotnik z innej prowincji pochodzi?, ba

dano go niekiedy d?ugo i uwa?ano za obowi?zek

raczej zniech?ca? go, ni? zach?ca? do wst?pienia

do powstania.
Mówiono mu: ..... Czy wiesz, co ci? czeka?

B?dziesz g?odny codzie?, b?dziesz spa? nago?ej ziemi,

b?dziesz chodzi? cz??ciej boso, ni? w butach; jak ci?

zrani?, to. ci? Moskwa z?apie i powiesi ... , jak nie do

stoisz placu
- dowodca rozstrzela ... Powiedz, bracie,

czy? ty pogodzi? si? z Bogiem i lud?mi, bo i a ci? nie,

chc? zwodzi?, ?e ty idziesz na ?mier? ... Powiedz bez

przechwa?ek, czy jeste? gotów umrze?, ka?dej chwili.

dla Ojczyzny>. .. Namy?l si?, jeszcze czas cofn?? si?

lub id? do Królestwa, tam ?atwiejsza s?u?ba" ...

Pomimo tych przestróg, ochotnik zaci?ga? si?

do szeregu
- zostawa?, walczy? i gin?? lub, uj?'ty,.'

.I

,
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szed? na wyguanie, gdzie czeka?a go równie? naj

cz??ciej ?mier?, ale ci??sza, bo poprzedzona kona

niem ca?e l.ata, w?ród t?sknoty i n?dzy Sybiru ...

Takiemi by?y losy ?o?nierza-powsta?ca. Bez.

wzgl?du na trudy, cierpienia, n?dz? - ?o?d bowiem

pospolicie by? tylko na papierze, gdy? skarb ?wie

ci? pustk? -

on si? nie skar?y?, walczy? wielekro?

jak bohater, gin??. a na jego mogi??, ukrytej w g??
bi lasów, nie widziano nawet skleconego z drzewa

krzy?a... Moskale na to nie pozwalali - i tradycja
nie zdobi tych mogi?... Ona zamilk?a, podobnie jak

mogi?y uleg?y zapomnieniu.

Kraków, w styczniu 1919 r ..

. J

-'
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X. ANTONI MACKIEWICZ

(Stracony prz ez Moskali 28 grudnia ?8b3 F.)

Dwa lata, poprzedzaj?ce powstanie styczniowe,

-.obudzi?y naród z przymusowego u?pienia, które go

obezw?adnia?o od roku 1831. Silne. niczem niepo

wstrzymane pragnienie wyjsera z dusz?ce; atmo

sfery, w której kraj by? pogr??ony, wywola?o pier

wsze manifestacje w Warszawie, a wnet potem

na ca?ej przestrzeni ziem dawnej Rzeczypo

spolitej. Ze pragnienie to by?o powszechnem. nie

spowodowanem ?adn? sztuczn? agitacj?, ?e p?yn??o

z g??bi ca?ego spo?ecze?stwa, dowodem oczywistym

samorzutne rozszerzenie si? manifestacyj po ca?ym

niemal obszarze zaboru rosyjskiego i po cz??ci poza

jego granicami. Nie maj?c innej mo?no?ci wypo

wiedzenia swych pragnie n ujawniono je pie?ni? re

ligijno-patrjotyczn?, obchodami wspomnie?. pami?

tek narodowych. T o nag?e obudzenie si? narodu pol-

-skiego na ogromnych przestrzeniach
- od brz.egów

•
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'Wis?y daleko na pó?noc i'wschód. do dawnych wscho

dnich granic', R:??c:zypos'politej. do lasów ?mudzkich,

l jezior inflanckicn - dotyka?o naj ?ywotniejszych

interesów Rosji, wskazywa?o bowiem, ?e jej granice

z.byt odleg?e od centrum Europy, ?e jak obyczajem,

kultur?, tak i terytorjalnie nale?y ona raczej do pa?stw'

azjatyckich, ni? europejskich, wywo?a? musia?o i wy

wo?a?o wielk? repr esj?.i. Manifestacjom powa?nyra,

zbierowiekorn z pie?ni? religijn? na ustaeh. z modli

tw? korn? o wyzwolenie Ojczyzny, rz?d rosyjski k?ad?'

kres zbrojn? d?oni? .. ,

By?y wprawdzie, pó?niej nieco, dane pewne

ust?pstwa, pod wielu wzgl?dami znaczne, lecz one

tyczy?y si? tylko Królestwa kongresowego, nie obej

mowa?y wschodnich dzielnic, gdy tymczasem ówcze

sne pokolenia nie traci?y z oczu i z g??bi swych u

czu? ca?o?ci naszej pa?stwowej. przedrozbiorowej
-

a wi?c ust?pstwa czynione zadowolni? nie zdo?a?y ...

Domagano si? zjednoczenia prowincyj tak zwanych

zabranych z Królestwem kongresowem.

Doba demonstracyjna przed?u?a?a si? przeto,

rozszerzaj?c si? wszerz i przenikaj?c coraz bardziej

wg??b warstw spo?ecznych. Pie?? "Bo?e co? Polsk?",

id?c ku wschodowi, opar?a si? a? na wschodnich gra

nicach Polski przedrozbiorowej, okaza?a ?wiatu, i?

tam polsko?? nie wygas?a, i? niewola d?ugoletnia jej

nie star?a. Tam gdzie echo tej pie?ni milk?o, gdzie ju?

nie dosi?g?a ?a?obna szata, w któr? wówczas naród si?

przyodzia?, tam by?y rzeczywiste s?upy graniczae

I-olski.
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W ruchu manifestacyjnym, niby kruszec w ogniu..

"gto-pi?y si? ró?ne ?ywio?y, które wyst?pi?y na wido

'wni?. Nastrój podnios?y od4zia?ywa? dodatnio na

llpo?ecze?stw.o, d?wiga} upad?ych moralnie. Ocz-y

';'zczal atmo?fe;?' z?' szkodliwych.: ??bójczych mia?

"zi.nató? ... ?u stawali :si? lepszymi" pierwiastki do

datnie -wst?powa?y r'I?}e3ic?e wyzsze szczeble po

po?wi?cenia;

.

g,dy?my?l podnios?a oczyszcza, wzrna-

?
•• • -, ." ..

.cnia ludzi, ku -Wy?'y?o?
.

prowadzi ... Tak wielkie na

pi?cie uczu? p?trj?i:ycinyd? nie mog?o trwa? d?llgo,

nie wywo?uj?c zbi:?jnegO starcia. Moskwa tego star

-cia zbrojnego" oczywi?cie pragn?Ia, "

z niem mogla

-pr ?dzej, skuteczniej da? rad?,' ni? z ow? "rewolucj?\
.

moraln?"
- jak na?ywa?a t? dob? manifestacyjn?

czyn margrabiego Wielopblskieg-, który jako naczel-

'nik ówczesnego rz?du rosyjskiego w kongresowej

Polsce, zarz?dziwszy tak zwan? brank?, t. j. pobór

przymusowy d? wojska m?odzie?y, podejrzewanej

-o gor?tszy patrjotyzm ? przy?pieszy? i wy wola?

.styczniowe p ow at arne....

•

W wielkiej ci?bie ludzi, wyst?puj?cych na szer-

.szej widowni dziejowej podczas owej pami?tnej

epoki nierównej walki z pot?g? Moskwy, zajmuje

miejsce zaszczytne xi?dz Antoni M a c k i e w i c z.

Cz?owiek ten niezwyk?y, swe m po?wi?cen;?m, wy

trwa?o?ci? i zgonem m?cze?skim, zapisa?' t. wa?emi

g?oskami swe imi? w dziejach powstania na L.mudzi.

Kolebk? jego b.y? za?cianek szlachecki w parafji

lalskiej, blisko Cytowian, miasteczka w powiecie ro

esie?skim, nazywanego po '?mudzku F i t a w i e naj.



Urodzi! si? on w?ród ubogiej rodziny, w roku ?626,

a bernardyni cytowia?scy podobno by?i jego pierw

szymi nauczycielami. Zreszt? nauka, wyniesiona

:z za?cianka, nie mog?a by? wi?ksz? nad umiej?tno??

czytania i pisania, ale dzi.ecko zdolne szuka?o szer

szej
.

wiedzy, podczas gdy ojciec pragn?? je odda?

na praktyk? do kowala.· Kowalstwo okaza?o si? za

ci??kie dla ch?opaka o niezbyt silnej budowie i nie

dawa?o tej ksi??kowej nauki, do której on wzdycha?.

Wkrótce wi?c, zamiast przy miechu kowalskim

w ku?ni,widzimy go w Wilnie, w klasztorze 00.

karmelitów, który si? mie?ci? przy ko?ciele \V szy

stkich Sw .. Mial wtedy lat dwana?cie, przyby? do

miasta pieszo, z ubogim groszem, danym przez

matk? troskliw? i Ojca niezbyt ch?tnego w?drówkom

za nauk?

W klasztorze wile?skim, us?uguj?c zakonnikom

i wzamian za to otrzymuj?c troch? po?ywienia

, i szczypt? nauki, przeby? prawie sze?? Jat. W osiem

nastym roku ?ycia, jako pracowity samouk, wci??

'rw?cy si? do obfitszych ?róde? wiedzy, opuszcza

Wilno i pieszo, a w cz??ci na tratwach, które z wy

brze?y Prypeci i Dniepru górnego sp?awia?y drze

wo, d??y do Kijowa, w celu studj owania w tamtej

szym uniwersytecie.

Brak patentu szkolnego i zupe?ny brak ?rodków

.00 ?ycia, uniemo?liwi?y mu korzystanie z nauki uni

wersyteckiej. Istnieje tradycja, i? by? w Kijowie wol

nym s?uchaczem w uniwersytecie i ?e tam n?dz?

wielk? cierpia?, co mia?o trwa? dwa lata. Pierwsza



cz??? pedanta, zwa?ywszy ówczesne surowe przepi

SYf tamuj?ce m?od?iel.y korzystanie z nauki, zw?aszcza.

w wy?szych zak?a'hch jest w?tpliw?; co do drugie;

m?iemy wierzy?. Serca poczciwe kolegów. a takich

tam nigdy nie brak?o; 'I?ogjy nieco ?agodzi? twarde

warunki materj alne: rii e mru ej wszak?e nie mo?no??

uko?czenia studiów. wraz z brakiem ?rodków do ?ycia,

znagli?y Mackiewicz'l, ?e po dwóch latach pobytu

w Kijowie,
.

wraca na ?mud? i wst?puje w roku 1840

do seminarjum duchownego w Worniach, któremu

wkrótce potem zacz?? przewodniczy? ?wiat?y i pe?en

gorliwo?ci religijne; x. Maciej Kazimierz W o?on

czewski, pó?niejszy (od roku 1850) biskup ?mudzki.

X. W o?onczewski, pochodz?cy z ludu ?mudz

kiego, wielki mi?o?nik tego ludu, pisz?cy do? listy

pasterskie po ?rnudzku, przemawiaj?cy w jego oj

czystym j?zyku. opracowywa? nawet dzie?a nauko

we w tej mowie. niewyrobionej jeszcze, i w ?wiecie

nauki nieznanej. mia? bezw?tpienia wp?yw niema?y

na m?odego alumna Mackiewicza. T o wielkie umi

?owanie rzeszy wie?niaczej ?mudzkiej i wogóle praca

nad o?wiat? i umoralnieniem ludu ?mudzkiego, któ

remi si? odznacza? Mackiewicz, zostawszy kap?anem.

nie by?o zapewne bez pewnej podniety x. W o?on

czewskiego, ciesz?cego si? w?a?nie w tym kierunku

wp?ywem na alumnów, podczas swego rektoratu'

w Worniach

W y?wi?cony na kap?ana, Mackiewicz, w roku

1650, rozpocz?? sw? pastersk? dzia?alno??, jako za

rz?dca filialnego ko?cio?a w Podbrzeziu, w parafji



krakinowskiej, i ód pierwszej chwili obj?cia tego sta-.

nowiska,. wprawdzie skromnego, ale dla cz?owieka ..

idei otwieraj?cego obszerne pole do zbo?nej pracy"
rzuci? si? w wir ludowego apostolstwa. Niestru
dzony to by? pracownik umoralniaj?cy lud. krze
wi?cy ?wiat?o i mi?o?? bli?niego. G?ównem polem
jego dzia?alno?ci nie by?y dwory szlaclleckie. ale
chata wie?niacza ?mudzka i kazalnica. Do chat"

wie?niaczych szed? ze s?owem pociechy, otuchy,
za?egnywa? swary, krzewi? mi?o?? bli?niego, wyt?
pia? zawi??; uprzedzenia w stosunku

.

do mo?niej
szych, do dworów szlacheckich, niós? wielekro?
i datek ze swych ma?ych dochodów tam, gdzie
go?ci?a niedola, a wreszcie du?o pracowa? krze

wi?c trze?wo??. Posiadaj?c pot?g? s?owa, umia?

wzrusza?, trafia? do umys?u i serc swych s?uchaczy,
przykuwa? uwag? do swej kazalnicy przemowami

prostemi, ale p?yn?cemi z serca. S?uchano go, wie

rzono mu, a przedewszystkiem kochano. Ten stosu

nek przyczyni? si? znakomicie do poruszeni a mas,

ludu ?mudzkiego i postawienia go z broni? w r?ce

pod sztandarem powstania styczniowego ...

Zbrojne wyst?pienie ludu ?mudzkiego w po

wstaniu styczniowe m
.

tworzy kart? wyj?tkowo cie

kaw?. Z?o?y?y si? na to przyczyny ró?norodne.

Praca x. Mackiewicza, siej?ca moralno??, roz

Szerzaj?ca trze?wo?? z wielkim nak?adem zabie

gów, wskazuj?ca, kto jest nieprzyjacielem. a wre

szcie wnet po wybuchu gorliwie rozszerzaj?ca w?ród.

ludu sie? organizacji, - przygotowuj?cej kadry pow-

Marjan Oubieeki: Edua
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sta?cze - du?o zdzia?a?a, ale 'istnia?y inne tak?ie

, powody.
?mudzini za dni pol-skie) Rzeczypospolitej

'nie znali stosunków pa?szczy?nianych: ch?op na

lmudzi by? cz?owiekiem wolnym, p?ac?cym jedy

nie czynsz dworski, nie by? przywi?zany do ziemi,

jako poddany. Dopiero po rozbiorze trzecim, Ro

sja, kraj ten zagarn?wszy, wprowadzi?a pa?s,zczy

zn?, podda?stwo, broni?a zmienia? miejsce pobytu.

Wolny, zamo?ny, nieskr?powany pa?szczyzn?, nie

przywi?zany do gruntu, który uprawia?, ch?op ?rnu

-dzki niezmiernie ró?ni]: si? od chlopa innych okolic

dawnej Rzeczypospolitej
- idea ojczyzny, potrzeba

jej obrony, nie by?y mu obce mi. On kocha? sw?

?mud? a nienawidzi? Moskali., z którymi nic go

nie ??czy?o. Pozatem lud to katolicki i gor?co wie

n?cy, zbli?ony wi?c do kultury zachodnio-europej

skiej, poddaj?cy si? zawsze wp?ywom duchowie?stwa,

"prowadz?cego go zawsze do '?wia??a i umoralnienia.

Szczególnie od czasu obj?cia przez x. Wo?on

-cz ewski eg o katedry biskupstwa ?mudzkiego, wp?yw

ten w kierunku szerzenia ?wiat?a uwydatnia si?.

Biskup ten pilnie czuwa! nad wyt?pieniem analfa?

betyzmu; corocznie z jego polecenia proboszczowie

musieli przysy?a? sprawozdanie, ilu jest w ich pa-I

ratjach osób obojej p?ci. umiej?cych czyta?. Probo

'szczowie, opieszali na polu niszczenia analfabety

:zmu, otrzymywali od biskupa nagan?.

X. Mackiewicz owe} nagany nie potrzebowa?
:si? obawia?, gdy? umoralniaj?c swych paraf jan

'

•
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'Z kazalnicy, du?o czasu po?wi?ca? na prac?
w szkó?ce ludowej: w jego parafji wszyscy prawie
-czyta? umieli.

Wszystkie tu przytoczone warunki bytu ch?o

pa ?mudzkiego t?omacz? dostatecznie to wyj?tko
we zjawisko brania udzia?u ludu wiejskiego na lmu
dzi w powstaniu stycz?iowem, podczas :gdy w in

nych prowincjach, w okolicach z rdzeIihie polsk?
ludno?ci?, nieliczne jedynie wyj?tki wst?powa?y

.

do szeregów: ogó? wie?niaków pozosta? biernym,
-cz?sto wrogim.

Wybuch powstania J 863 r. nie zasta? Mackiew
wicza nie przygotowanym. Widocznie ju? uprzednio

-czyni? pewne przygotowania do wyst?pienia zbroj
nego. Zreszt? wp?yw jego we w?asnej para?ji, i po

-cz??ci w o?ciennych, by? tak ustalony, ?e lud tam

'tejszy zawsze okazywa? gotowo?? pój?? za nim,

dok?d by on wskaza?... Tymczasem wskaza? i??

zbrojn? r?k? na Moskala.

.
,

Poszli, .. Przyk?ad du?o zdzia?a? mo?e. Za temi

<ch?opskiemi gromadami ?mudzkierni, które pierwsze

da?y has?o do boju powsta?czego pod przewodni
ctwem x. Mackiewicza, posz?y wkrótce inne party

zanckie, z ch?opów ?mudzkich wy??cznie z?o?one,

-oddzia?y. I temi równie? ch?opi dowodzili: imiona

Bitisa, ?ukaszunasa upami?tni?y si? we wspomnie
niach owej doby i na kartach dziejów stycznio

wego powstania. ?ukaszunasa Traugutt, w jednej
-ze swych odezw do dowÓdców oddzia?ów powsta?-

-czy ch, stawia jako przyk?ad zapobiegliwo?ci, gdy



',:' --+- lI,
-

-chodzi?o (I' ci?p?? odzie? dla partyzantów. ZdQby?

on na nieprzyjacielu pewn? ilo?? ko?uchów i zabez

pieczy? w t en sposób swych partyzantów na zim?.

W szyscy ci drobni przewódcy partyj ch?opskich .:

'na ?mudzi ukazuj? si?' ju? do?? pó?no; ku ko?

cbwi lata w 1863 roku. Najwcze?niejszem by?o wy

st?pienie zbrojne Mackiewicza i najwi?kszego zna-"

czenia. Cz?owiek ten. jak okazywa? si? niezrówna

nym kap?anem, krzewicielem trze?wo?ci i ?wiat?a

w?ród .ludu ?mudzkiego, tak z?o?y? dowody olbrzy

miej energii, wytrwa?o?ci, uzdolnie? wojskowych,

mo?na rzec ?mia?o, bohaterstwa, gdy stan?? na czele'

powsta?czego oddzia?u, przewa?nie z ch??pów
.

z?o?onego.
Dnia 8 marca 1863 roku,

-

a by? to dzie? nie

dzielny, lud licznie by? zebrany w ko?ciele, w Pod?

brzeziu - od?zyta? x. Mackiewicz z ambony mani

fest z dnia 22 stycznia, powo?uj?cy. naród do pow

stania. Do s?ów manifestu doda?. sw? przemow?,

która sprawi?a, wedle s?ów ówczesnych ?wiadków,

takie wra?enie, i? ca?y ko?ció?' p?aka?. Pot?ga jego

s?owa, pe?na jak zawsze szczytnych my?li,
l

wywo

?a?a: entuzjazm niezwykly, tern wi?kszy, i? od kilku.

lat' ju? zapatrywano si? na x. Mackiewicza z g??

bok? wiar?, ?e s?owa jego ?wi?te... Od dnia tego

pierwszego jawnego wyst?p?enia na polu powsta?

czem, bo tajemnie ju? ?d kilku miesi?ey pra

cowa?. Mackiewicz staje przed nami, jako po

sta? partyzanta, góruj?cego nad innymi, jako chara

kter niez?omny, jako wódz wytrwa?y, z niezmiern?,
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-:caci?to?ci? dziewi?? miesi?cy ?rowadi?cy wal?c?,
nie bez s?uszno?ci drugim Wito?dem na?iWany.

Wytworzy? on swój:' oddzia? w kralclnowsJciej
puszczy wkrótce po tern wezwaniu do broni; a na

jego has?o' lud wiejski t?umnie si? gtomadzil;: obok
wie?niaków, stawa?a m?odiiez ró?nych' stanó?. W

ci?gu dni niewielu liczy? on blisko 500 'ochotniki>w,
a móg?by mie? .znacznie wi?cej, gdyby bron posia
dat Powtórzy?o si? to? samo zjawisko, jakie widziano
w pierwszych dniach powstania na Podlasiu: zbie

gali si? t?umnie
'

pod sztandar .walki, ale dla braku
broni rozchodzili si? zniech?ceni. Bron w oddziale

Mackiewicza i nie lic zna by?a, i do walki z regu

Iarnem wojskiem niestosowna; sk?ada?a si? ze strzelb

my?liwskich i z kos. Z t? broni? jednak w l'icz

nych utarczkach niejednokrotnie szcz??liwie stawi?

czo?o nieprzyjacielowi. Mackiewicz s?owem, przy

k?adem umia? wdra?a? w swych m?odoc'i?nych ?o?

nierzy idej? ofiarno?ci, zrozumienie, i? sprawa, dla

ktorej po?wi?caj? si?, jest ?wi?ta. Widziano go za

wsze na stanowiskach najmniej bezpiecznych.z zim

n? krwi? prowadzi? do ataku swe szczup?e sse

regi. Pospolicie. widziano go przed bitw? obje?d?a

j?cego szeregi na' ma?ym karym koniku, w czarna

rae i konfederatce, z szabl? u boku i zach?caj?
cego do zimnej krwi, spokoju przy wykon?warliu
komendy, do wytrwa?o?ci. w boju. .. Gdy pot?zka
wypad?a szcz??liwie, dowódca, jako "i?dz, wedle

?rz?du ko?cielnego grze,bal sWY'ch poleg?ych •..

Obowl?zków religijnych. obok. ohowi?tzków ?.o?mo-
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rza, nigdy ,w jego obozie nie zaniedJ:,ywano. Xi?dz

naczelnik od'clxilitil ',: zawsze modlitwie przewodni

czy?. Bez ?',niadtit'wy dnia nie, rozpoczynano. T en

bowiem ?olnie;z ?mudzki Mackiewicza 'to; -- jak mówi:

poeta
- jud odziany szar? we?n?, pe?en serca, pden.

'

sromu i powazny i nabo?ny" ...

,

Oto jak jeden bezimienny pami?tnikarz mówi

nam o porannej modlitwie, której by? ?wiadkiem.

w obozie Mackiewicza:

.....
S?o?ce ju? zesz?o, kiedy da? si? s?ysze? g?os

piszcza?ki i wnet za tern komenda: ..
do modlitwy! ...

"

Zachwycaj?cy to by?" widok tych kilkuset ludzi do?

wiadczonych w b?Ju,
.

kl?cz?cych z odkrytemi g?o

wami. Przed nami, przed krzy?em i obrazem Matki

Boskie; na chor?gwi obozowej kl?cza? x. Mackiewicz

i intonowa? -

.. Kiedy ranne wstaj? zorze ...

"

Doko?a

_ by?y puszcze, nasze fortece, nad nami by? Bóg

i przysz?o?? nasza" ...

Pami?tnikarz mia? s?uszno??, nazywaj?c lasy

i puszcze "nasze mi fortecami" _ W puszczach" prze

wa?nie organizowa?y si? oddzia?y powsta?cze i w la

sach mia?y sw? g?ówn? ostoj?. co wywo?ywa?o gniew

nieprzyjaciela, gdy? ?o?nierz moskiewski obawia? si?

wchodzi? do lasów, spodziewaj?c si? na ka?dym

kroku zasadzki i ?mierci.

Zorganizowawszy swój oddzia? w puszczy kra

kinowskiej, pod??y? Mackiewicz ku lasom datnowskim

gdzie po??czy? si? z Boles?awem D?uskim, znanym

w powstaniu pod nazw? "Jab?onowskiego", który

.'
,

.

?, owym czasie by? mianowany naczelnikiem W<Y

..

,.,: .,'
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jewódzkin; na ?mudzi i jako wojskowy móg? ?wi

czy? m?odego ?o?nierza w obrotach wojskowych. T u

stoc zy?:
.

Mackiewicz pierwsz? bitw? pod Pujdakiem,
. do?? pomy?ln?, pomimo 'pr?ewagi

.

si? moskiewskich.
Lecz D?uski-Jab?onowski. dla ró?nych okoliczno?ci.
wycOfa? si? z kraju i Mackiewicza wpr?dce widzimy
obok Sierakowskiego. By?a to chwila najwy?szego
rozwoju powstania na ?mudzi. Wpr?dce potem na

desz?y krwawe, a pe?ne niewykjej brawury walki
. pod Bir?ami, zranienie i uj?cie przez Moskali Siera

kowskiego. ju? tak stanowcze kl?ski dla powstania

?mudzkiego, i? zdawa?o si?, ?e po tym wielkim wy

si?ku upadnie bez pod?wigni?cia si? ...

Nie upad?o wszak?e, gdy? na swych barkach
.

d?wiga? je, acz z wysi?kiem niezmiernym. x. Mac

kiewicz.

Sity jego by?y s?abe: bardziej moc? ducha. wiar?
w przysz?o?? zwyci?sk?, ni? or??em torowa? on so

bie. drog? do utrzymania si? na fali zdarze?. Utrzy

mywa? si? d?ugo, pomimo i? na ?mudzi nieprzyja
ciel

-

znaczne swe si?y gromadzi?, a utrzymywal si?

i przetrwa? w naj ci??szych warunkach a? do grud-
nia. a? do ostatecznego wyczerpania wszystkich si?

i ?rodków.' a? do chwili. gdy go samotnego, chro-

? ni?cego si?. jak zwierz? w puszczy przed ob?aw?,
.

nieprzyjaciel uj?? i w okrutny' sposób straci?... My?i
'z?o?enia broni. zaprzestanie walki, obc? mu by?a.

Od czerwca do grudnia 1863 roku, to jest w ok

-resie gdy Mackiewicz sam wy??cznie dzia?a?, nie pod

leg?j?c: ani, Jab?onowskiemu. ani Sierakowskiemu,



w okresie bardzo ci??kim dla powstania litewskiego,

'Stoczy? on okolo trzydziestu potyczek. Moskwa go

wci?? zawzi?cie ?ciga?a. znacznemi si?ami otacza?a,

u?ywa?a wszelkich fortelów zdradzieckich, urz?dza?a

mnóstwo zasadzek, podst?pów, on jednak zawsze

szcz??liwie wymyka? si?, wielekro? ostrze?ony przez

wi??niaków ?mudzkich, nieraz nawet przez ?ydów:

wszyscy go bowie?, jak lmud? d?uga i szeroka, czcili

j ko.chali.

Plony jego uprzedniej, kap?a?skie] pracy by?y

. znaczne; lud nietylko w jego paralji, ale i w o?cien

nych przyzwyczai? si? na? patrze? jak na ?wi?tego;

a lud ten twardego hartu, wielkiego. ducha i nie-

. zwyk?ej pobo?no?ci, najm?odszy w?ród narodów ka

tolickich Europy, otaczanie opiek? Mackiewicza i jego

oddzia?u uwa?a? za swój obowi?zek wobec Boga, za

dogmat ukochanej przez siebie wiary.

P?yn??y wi?c tygodnie i miesi?ce na utarczkach

na podat?pach i wysi?kach .wroga, by go pobi?, osta

tecznie rozproszy?
-.-: wszystko mapró?no. Wielekro?

osaczony, niejednokrotnie pobity, skupia swe si?y sla-.

be, wymyka si? szcz??liwie z zasadzek, zdawa?o si?

misternie przez nieprzyjaciela osnutych, i z ?elazn?

wytrwa?osci? dalej walk? prowadai,

Jak wygl?da jego obóz w dniach pó?nej jesieni
. opowiada nieznany z nazwiska pami?tnikarz, któr)".

z Królestwa przt;dar?szy si? na lmud?, zaci?gn??

si? pragn??.do tak zwane; .. partji" Mackiewicza.

Gdy organizacja cywilna ju? go os?dzi?a g9dnym

.zaci?gni?cia si? pod sztandar tego niezwyk?ego we-
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-dza, gdy zbadano, ?e ten nowy ?o?nierz gotów wy.trwa? na posterunku, gdzie spotka tylko prywacje,
trudy i ?mier? pewn?, gdy w g??bi puszczy zapro
wadzono go do obozu, wówczas - mówi on

-

.. us?y
szeli?my charakterystyczne krzykni?cie, co nam za
has?o s?u?y?o. Wysun??y si? z poza drze?postacie
zapewne przedniej stra?y. Wszyscy byli w· szarych
sukmanach. krótkich po kolana, rzemiennym pasem
spi?tych, w rogatywkach, z dubeltówk?. w r?ce,
z toporkiem za pasem, ka?dy mia? na sobie do??
du?? sakw? z grubego p?ótna i torebk? my?liwsk? ...

. Zadnych wozów, ?adnych baga?y nie
.

by?o wida?,
tylko niesiono kilka skrzynek na dr?gach, jak si?
pó?niej dowied?ia?em, z ?adunkami i prochem. Roz
?o?ono ogniska, 'przystawiono kocio?ki z jad?em, wi
docznie gotowano si? do odpoczynku, ale w takiej
cicho?ci, jakby to by? obóz niemych".

Posta? Mackiewicza tak opisuje przytoczony
tu pami?tnikarz: ... "X. Mackiewicz w sutannie z pod
wini?temi polami, z pa?aszem przy boku i rewolwe
rem za pasem, otoczony kilku m?odymi oficerami,
w czamarkach: widocznie by? to ca?y jego sztab. Ani
jednego konia w obozie, wszyscy byli pieszo; zad

Dych zapasów ?ywno?ci, oprócz tego, co ka?dy mia?
z sob? w sakwie p?óciennej" ... " Twarz Mackiewicza
pisze dalej ów opowiadacz -

ogorza?a, rysy wydatne,
d?uga, ciemna broda, brwi g?ste,' pomarszczone

.

czo?o, twarz jaka? ponura, ca?o?? pe?na energji i 8i?y,
mimowoli czci? przejmuje" ... Krótk? mial ówprzy8z?y

-?o?nierz z nim rozmow?. Xi?dz naczelnik zapyta?:
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- Umiesz strzela? i s?ucha??

- Umiem.

- Umiesz modli? si??

- Matka mnie nauczy?a ...

- Potrafisz umrze?)

- Nie próbowa?em.
- Dobrze ...

Te krótkie, ale charakterystyczne zarysy daj?

nam, blad? wprawdzie, lecz mo?e prawie jedyn?

sylwetk? tego cz?owieka niepospolitej miary, tego

wodza, co prowadzi? t? dziwn?, uporczyw? walk?

z pot??nym, we wszystko zaopatrzonym nieprzyja

cielem i umia? do niej wprz?? wie?niacze d?onie

i wie?niacze ?mudzkie serca ...

W listopadzie 1863 roku, gdy stan Litwy i Zmu

dzi pod bezwzgl?dn? stop? krwawego Murawjewa

by? ostatecznie rozpaczliwy, zgn?biony uciskiem bez

brze?nym, nadesz?a i': wydzia?u Litwy, z Wilna, no

minacja x. Mackiewicza na naczelnika si? zbroj

nych z Województwa kowie?skiego". Nominacja ta,

wydana 3 listopada 1863 roku (N. 153), czyni?a go

zast?pc? Boles?awa D?uskiego, który, opu?ciwszy

kraj jeszcze w kwietniu, ju?: si? wi?cej nie pokaza?,

a zarazem "organizatorem si? zbrojnych" rzeczonego

województwa. Byl to czyn nader spó?niony.
- Resztki

powsta? z ca?ej Litwy i ze lmudzi, wobec niemo?

no?ci utrzymania si? d?u?szego, podczas sro??cej si?

wówczas zimy, b?d? z trudem przedar?y si? do

Królestwa. b?d? zupe?nie rozproszy?y si?. X. Mac

kiewicz jedynym by? ju? wtedy. powa?nym wodzem
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wi?Ksze'go skupienia powsta?ców na Litwie. Lecz i to-.

skupieni? niezdo?a?o .si? d?u?ej utrzyma?. W. pobli?u

Ki?jdan? w .:resie) na?y?aj??ym si? i. "Powiató'?ka," .

w'? pr?'rwszych dniach 'grudnia Mackiewicz. d?w?
dz?cy wówczas ma?ym odd:r:ia?em kawalerji, zosta?'

rozbity ... By?a to ostatnia jego bitwa ...

Po potyczce w "Powiatówce" postanowi? sam

przeprawi? si? za Niemen, materja? bowiem do .

walki dalszej na razie wyczerpa? si?, kraj by? za"

lany wojskiem moskiewskie m, a represje uniemo-,

?liwia?y nietylko walk?. ?eb nawet sa?o istnienie

ludzi, nie bior?cych udzia?u w p owstaniu.

Zamiar chwilowego przej?cia za Niemen, do

Królestwa,' czy tez do Prus, mia?. zdaje si?, na

celu skomunikowanie si? z Rz?dem Narodowym,

gdzie si?' skupia?y. 'wszelkIe nici spraw i dzia?a?.

powstania, T ak przynajmniej twierdz? ?ród?a ro

syjskie. rzekomo opieraj?ce si? na zeznaniach uj?

tego Mackiewicza.

Z dwoma towarzyszami, d'Artuzim i Rodowi

czem, pieszo, mocno podupad?y na zdrowiu, z si?'

fizycznych prawie zupe?nie wyzuty, z trudno?ci?

dowl6k? si? Mackiewicz do wybrze?y Niemna, gdzie

nua?a na? oczekiwa? ?ódka. ?ódki tej nie zastano,.

oczekiwano wi?c na ni?' w jakiej? chacie przy

dro?nej ..
\V ?j?cie lcilku ?o?nierzy do tej izby w celu

,

ogrza?ia' si? i. d?pytywani?, si? jego towarzyszów,
.

co s? za jedni, czy czasem nie. nale?? do "bandy'"

powsta?czej Mackie'wicza, z?usi?y go, do wyj?cia

?pie?znego ..

i schronienia si?' w 'przyleg?ym lesie. -.

/
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'Tak by? os?abiony. i? i?? d?ugo nie móg?'; po?o?y?

"Si? pod drzewem. okry? si? jedlin? i - jak sam po

'wiedzia? w swych zeznaniach - "zda? si? na w,?l?

"Bo??" ...

Uj?ci przez owych ?o?nierzy jego towarzysze

i :zaprowadzeni wnet do wojskowej komendy w po

'-bljskiem miesteczku Wilkach, zeznali, ?e trzecim ich

-towarzyszem. który nieznacznie wymkn?? si? z przy

dro?nej chaty, by? x. Mack.ew.cz ... Na wie?? tak po

??dan?. zaraz wys?ano podjazdy w ró?ne strony dla

wyszukania zbiega. Jeden z tych podjazdów, pod

-dowództwern m?odego oficera; Ozierskija, bardzo

,gorliwego w tropieniu powsta?ców. wpad? na ?lad

Mackiewicza. Bystry wzrok grenadjera Nikowa.

:który jecha? obok Ozierskija, dopomóg? do od

szukania. Nikow wskaza? mu palcem co? szarego.

le??cego na ?niegu pod drzewem... By? to Mackie

vwicz.

. Zo?nierze rzucili si? na? z Iurj?, bij?c kolba-'

·

mi i rabuj?c' wszystko. co mia?· przy sobie... "Kto

'ty jeste?
- wo?a? tryumfator Ozierskij - kto jeste??" ....

.. Nakoniec - jak pó?niej Ozierskij w swej rela-

·

eji opowiada
- ta blada. chuda, z du?? brod? po-

· sta?. gl-osem do?? spokojnym, jak na takie po?o?e

nie, odrzek?a: - "Nie szarpcie mnie, panowie, je

.... tem :x.i?dz Mackiewicz ...

"

Dzia?o si? to w nocy

a dnia 17 na 18 grudnia.
T ak si? przedstawia ta tragiczna chwila w re

'}ac}ach rosyjskich. Relacje te mówi?., ?e uj.?temu
. .zabrano: rewolwer, zegarek. tabakierk?, du?y pttk
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papierów i pieni?dze. w ilo$dt?ko?o 360 rub'ti;' ;ozdano"
je ?o?nierzom. którzy go pojmali. w nagrode ... Ozier?
skij, który zapewne by? wiell9ll?- Iiberalist? p.r..:ed
pol?kiern powstaniem, jak ówcze?ni prawie wszyscy'
dzia?acze rosyjscy w Polsce, sta? si? bobaterem dnia;
opowiada? i opisywa? w ?ziennikacb sw? wypraw?,
i parogodzinne poszukiwania; zacbwyca? si? ca?y ro

syjski ?wiat urz?dowy w Wilnie i Kownie jego bo
haterstwem ... Wszystko to ?wiadczy, jak wielk? wa-.

g? Rosjanie przywi?zywali do uj?cia Mackiewicza.
Uwiado?iony o tym wypadku Murawjew ka?.

za? s?dzi? je?ca s?dem wojennym i straci? w ci?gu
48 godzin.

Stalo si? nieco inaczej. Procedura bada?, s?du
i konfirmacji przeci?gn??a si? do dziewi?ciu dni..
czas ten zu?yto na badania i przekonywanie wi??nia.
i? powinien wskaza? cz?onków organizacji w Wi?-o
nie i w Warszawie, co mo?e pomy?lnie wp?yn??
na jego los. Zbyteczn? rzecz? dodawa?, ?e ten,
wódz ·Judu ?mudzkiego zachowywa? si? z ca?? po

wag? i godno?ci?. Sprawdzi?y si? raz jeszcze s?o
wa poety: "Ale Litwin nie wygada, bo w tej duszy
hart nie ?ada ... zamiar padnie niby w studni?, lecz.

czas krwi tej nie wyzi?bi" ...

Badano go w Kownie, dok?d sprowadzono
i jego, ojca, zapewne w zamiarze, aby wp?yn?? na ze-

znania syna. Mackiewicz upad? ojcu do nóg, ale
gdy ten starzec, przera?ony niezwyk?? sytuacj?. za

cz?? wymawia? synowi Jego przewodnictwo ludowi.
?mudzkiemu w powstaniu, powsta?, prze?egnM si?,.
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i rzek?: "Ojcz?. KTó?esh'lO mOJe me jest .z tego

.?wiata. Nigdy ?a?owa? tego nie b?dt:, ?e stan??em

w obronie mego ludu. Tu b?d? cierpia?, ale za to

nagroda czeka mnie' w· ?yciu przyc;zIem" ..

Z owego lasu pod Wilkami, gdz;ie by? pojma.

-uy, prowadzono go pieszo do Kowna, "przywi?za

nego na krzy? do
.

kija, (jak twierdzi pami?tnikarz

Medeksza), tak, i? ka?de st?pienie sprawia?o mu

niewymown? m?czarni?" ...

'Wobe c komisji ?ledczej i s?dziów o?wiadczy?.

i? nic go nie obchodzi, kto rz?dzi? i nigdy o to nie

pyta?; a co d o swego wyst?pienia w powstaniu

twierdzi, i? d?? ?niem jego by?o "powróci? narodo

wi litewskiel1u' prawa cz?owieka" .,. "Pragnien?e

szcz??cia dla ludzi da?o mi mo?no??
- mówi?

powola? do powstania lud. by obudzi? vr nim

z jednej strony ?wiadomo??, jak równie? dla roz

'strzygni?cia pytania, z kim si? chce po??czy?, z Ro-

-sj?, czy z Polsk?" .. '

Dnia 28 grudnia 1863 roku. o godzinie 11 rano,

stracono. Mackiew.icza na szubienicy. Stracenie

Moskale otoczyli pewn? uro?zysto?ci?. Straszne to

widowisko odby?o si? w Kownie, na placu przy

.go?ci?cu, prowadz?cym do Wilkomierza; sp?dzeni

gwa?tem mieszka?cy Kowna i bardzo licznie lud

wiejski z okolic, zniewoleni byli do przypatrywania

si? temu barbarzy?skiemu traceniu bohaterskiego

wodza ludu ?mudzkiego. Gdy go wprowad?ono na

rusztowanie szubienicy i zapytano, czy wyda pow-

>$ta?cz? organizacj?, za co obi.ecywano nietylko
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-darowanie ?ycia, lecz i ?aski cara, odpowiedzia?
'Z ca?ym spokojem: "Sko?czy?em swoje, a wy teraz

'Swoje ko?czcie" ... To by?y jego ostatnie s?owa. Po
kilku minutach duch ten szlachetny ulecia? z ziemi

niedoli... Mogi?a x. Mackiewicza zosta?a zadeptana
kopytami koni i stopami moskiewskich sre paczy.

Ich to zwyk?y obyczaj, praktykowany wowczas

.i pó?niej; nie wstydzono si? okrucie?stw i zabójstw,
ale obawiano ,si? pot?gi wspomnie?, m?cze?stwa
i po?wi?ce? ...

Lud n a ?mudzi, acz t?umnie w Kownie pa

trza? na .zg on x. Mackiewicza. niemniej jeszcze w

roku nast?pnym, na wiosn? 1864, g?osi?, ?e on nie

umar?, ?yje i nad Niewi??? .ukaza?' si? z licznym,
dobrze uzbrojonym oddzia?em ... Posta? ta nie mo

gla szybko zagasn?? w pami?ci rzesz wie?niaczych,
które go czci?y i nale?ycie oceni? umia?y. Imiona,

pami?? tych cieniów ofiarnych, nie powinny znika?

'W dziedzinie naszych my?li, lecz nieustannie wo?a? z

g??bi grobów o czujno??, wierno?? i ofiarno?? dla

Ojczyzny.
Pokolenia si? zmieniaj?, ale obowi?zki wobec

Ojczyzny s? zawsze niezmienne. jak niebezpiecze?
stwa. które nam wci?? gro?? od wschodu i za

'Chodu -

a przeto czuwajmy i stójmy wiernie na

stra?y granic ziemi naszej i dziedzin ducha naszego.

Kraków, pa?dziernik 1919 r.



•

STRACE?CY

(Krwawa karta z powstania styczniowego na Rusi.)

"Padli swych idealnych d??e? ofiar?" ...

"Je?li polegn?, niechaj mi w nagrod?,

Za was nie k?ad? pami?ci kamienia.

Ziemi? niech piersi przysypi? mi m?ode,

Mój kurhan nie?h mi trawa ozielenia,

A gdy majowy deszcz ten kurhan zrosi

Niech si? ptak nad nim, jak mój duch, unosi" .••.

M. R o m a n o w ski.

Dziwnem losu zrz?dzeniem pewne parni?tne

daty z epoki powstania styczniowego sta?y si? dnia

mi pami?tne mi w ,obecnym okresie wyzwalania si?

Oj czyzny naszej.

Dzie? 5 sierpnia 1914 roku, gdy w godzinach

przedwieczornych sz?a garstka zbrojna m?odzie?y w

Krakowie ? ulicy Garncarskiej na B?onia,' ku tak

zwanym "Oleandrom", z bojow? pie?ni? "Hej; kto

polak na bagnety, ?yj swobodo polska. ?yW· ... i ta.
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garstka mia?a rozpocz?? nazajutrz bój z Moskw?.
przekraczaj?c ówczesn? granic? Królestwa kongre
sowego

- by?a to pi??dziesi?ta 'rocznica owego

pami?tnego dnia, kiedy Moskwa, na stokach

cytadeli warszawskiej, ?wi?ci?a uroczy?cie, pod szu

bienic? pi?ciu traconych, tryumf swój nad po wst a

niem .. : garstka m?odzie?y' w "Oleandrach" mia?a

ten bój wznowi? ... Patrz?c na ni?, wiel ka wiara \IV"

oswobodzenie narodu mog?a rze? z poet?
-

,.rozwi-
'

dnia si? piorunami ciemna' noc przed nami" ... Nie-
j

wielu jednak tak rzek?o. Widziano w nich przede-
wszystkiem now?, krwaw? ofiar?, sk?adan? na o?ta

rzu Ojczyzny ... a nikt nie .przeczuwa] zapewne, ii

to w?a?nie najm?odsze pokolenie jest mocarn? d?oni?,
która ma podnie?? kamie? grobowy Polski, i? to

"zawi?zek" tej wielkiej armji polskiej, co po 'sze?ciu

niespe?na latach, od chwili powstania tego "zawi?
zku", pójdzie w krwawym trudzie wyorywa? szabl?
i bagnetem miedz? granic dawnej, niepodleg?ej Rze

czypospolitej.

Szczytem tej pracy_bojowej, umocnieniem

owych w?g?ów wschodnich Polski by?o zdobycie
Kijowa .dnia 8 maja 1920 roku.

.

I tu znów widzimy zbieg dziwny dat. . Qsmy m a-.

ja 1920 r. to pi??dziesi?ta siódma rocznica wybuchu
powstania styczniowego na Rusi ... Litwa ju? w trzy ty

godnie po wybuchu w Kongresówce, w okolicach \Vj?
na, pod Ludwikiem Narbuttem, rozpocz??a powstanie;
a w ziemiach ruskich, to jest w Kijowszczy?nie i na

. Wo?yniu dopiero dnia 8 maja chwycono za or??.
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Ósmego maja 1863 roku trzy grupy powsta?cze,"

?olskie. z?o?one prawi-e wy??cznie z m?odzie?y aka-

. ?emickiej, wysz?y z Kijowa, ? kierunku lasów Ra

?omy?lskich. by po??czy? si? z innemi oddzia?ami

-zbrojnemi, co powsta?y lub mia?y powsta? w po

wiatach Kijowszczyzny. Jedna grupa by?a piesza. która

wkrótce stoczy?a potyczk? pod Borodziank?
- i tam

-zako?czy?a swe istnienie, zmasakrowana przez Mo-

-skali, którzy, prawdopodobnie
uwiadomieni o

kierunku, w jakim mieli d??y? powsta?cy, z prze

wa?n? si?? na nich czekali i z ?atwo?ci? znie?li.

Drug? grup? tworzy? niewielki, z kilkudziesi?ciu koni

z?o?ony hufczyk jazdy. pod dowództwem Romualda

Olsza?skiego. nauczyciela konnej jazdy w uniwer-

.sytecie kijowskim *). Los tego hufczyka nie by? po

my?lniejszym od pierwszego oddzia?u. Poza nimi wi

dziano nie oddzia?, co mia? broni? walczy?, ale ra

czej szczup?y zast?p m?odzie?y który wyrusza? w

'celu g?oszenia ludowi rusi?skiemu tak zwanych

"z?otych hramot" ,zapewniaj?cych mu wolno??, w?a·

sno?? gruntów. .bed?cych w jego posiadaniu. i swo

body polityczne, do których w rzeczywisto?ci on

nie wzdych??, bo ich nie rozumia?, a wreszcie

wzywa?. do walki ze wspólnym wrogiem ?·z Moska-

lami.

Wytworzenie takiego hufca propagandy wolo

no?ci, zapewnionych w "z?otych hramotach", po

wsta?o z inicjatywy m?odziutkiego akademika, An-

*) Romuald. Olsza?ski rozstrzelany zosta? w Kijowie, w sty·

ezniu 1864 r.
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toniego jurjewicza, pe?nego zapa?u i bezbrze?nej ofiar
no?ci. On powo?a? do ?ycia szczup?y ten zast?p,
pod has?em

.. wiary i ofiary", on go poprowadzi?.
Zadanie by?o szczytne, ale naje?one tysi?cem

niebezpiecze?stw. Garstka ta, sk?adaj?ca si? z 2 J m?o
dzie?ców, z których ?aden nie liczy? lat dwudzie
stu pi?ciu, naj m?odszy za? zaledwie pi?tna?cie (Przed
rzemirski), chocia? zbrojna, nie mia?a na celu walki
z wrogiem, raczej pragn??a omija? starcia z woj
skiem, lecz g?ównem jej zadaniem by?o odwo?anie
si? do rozumu i uczu? ludu rusi?skiego, przekona-

.

nie go o konieczno?ci wzi?cia udzia?u w walce z

Moskw?, która to walka podj?ta dla jego dobra, dla

jego wolno?ci, dla praw jego j?zyka w szkole, gmi
nie, s?dzie... Wierzono, ?e ich s?owo, ich po?wi?
cenie wywo?aj? wspó?udzia? -tego ludu w walce ze

wspólnym wrogiem. Z?udzenie to wielkie, podobnie
jak wiara w pomoc liberalistów rosyjskich, co przez

wielu by?y podzielane.
Nie chodzi?o tu oczywi?cie o budow? jakiego?

fantastycznego pa?stwa rusi?skiego - do którego,
podobnie wówczas, jak i dzi?, niema naj mniejszego
materja?u, ale o wywalczenie niepodleg?o?ci Polski,
w której lud rusi?ski mia?by zapewnione swe pra

wa kulturalne, jako cz?stka dawnej Rzeczypospo
litej, na pocistawie naszych prastarych praw -::- jako
wolni z wolnymi i równi z równymi.

n

e

I'

,l·

Przedsi?wzi?cie to nies?ychanej odwagi mu

sia?o, b?d? co b?d?, spotka? si? z zag?ad? z r?ki
wroga -

o tern ci m?odzie?cy wiedzieli; wiedzieli,
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?e id? na ?mier? pewn?,
na niezawodne stracenie,

ale nikt z nich nie przypuszcza?. i? ta zag?ada i to

w sposób wyrafinowanie
okrutny, spadnie na nich

z r?ki tego ludu, któremu z niezrównanem po?wi?

ce'niem nie?li wolno?? na dzi? i mo?no?? dalszego roz-

woju w przysz?o?ci.
W szlachetnej ich my?li ani na chwil? nie

mog?a za?wita? gro?ba zag?ady z r?ki tych, którym.

w ofierze nie?li m?ode swe ?ycie... Wierzono w

lepsze instynkty, rzeszy ludowej, ?udzono si?, ?e zdo

?aj? .j? do wspó?pracy w rozpoczynaj?cej si? walce

powo?a?... Niebezpiecze?stwa
widziano jedynie' ze

strony Moskali, ?tórzy nie potrzebowali nawet 'mie?

jakiej? wi?kszej si?y, by ten szczup?y ?ast?p aposto

?ów wolno?ci zniszczy?, w najlepszym' razie, uj??

w jasyr' sybirskiej ni'ewoli ...
Wiedzia? ten ofiarny,

szczup?y zast?p m?odzie?y, ?e idzie na ?mier? pewn?,

lecz s? szczytne chwile w ?yciu m?odiie?y, i? gdy

rozwi?zuj? si? wielkie zadania, stanowi?ce o przysz?o?

ci narodu, ?mier?nieunikniona nie przera?a. l tym ra"

zem ten zast?p ofiarny posiada? ?wiadomo??, ?e idzie

na pewn? zaglad? -oczywi?cie z, r?ki wroga, na ste

pie Ukrainy
- dlatego te? nazwa? siebie iartobli.

wie ..
Strace?cami" ... Zaiste, byli to ;,Strace?cy".

Oko?o godziny l O wieczorem, w pi?tek, dnia,

8 maja T863 roku (nowego stylu) garstka tycla

"Strace?ców" wyr?szy?a z ulicy Kowali (Ku?nie.

czna] w Kijowie, ku rogatce W-asylkowskiej, zmie-,

rzaj?c do okolic po?udniowych Ukrainy. Jechali-
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"Da dwóch wozach, po dziewi?ciu na ka?dym wozie,
tyln? ich stra? stanowi?o trzech konnych.

Noc ówczesnego. pami?tnego dnia by?a cie-
• •

mna niezwykle, s?otna, ponura. W duszach tych
m?odzie?ców, wst?puj?cych na stos ofiarny, ?wie

ci?y wszak?e blaski nadziei, wiara w przysz?o??,
uczucie i? si? spe?nia, obowi?zek, przekazany przez

ejców i dziadów, o b o w i ? z e k ka?dego pokole
nia walczenia o niepodleg?o?? Ojczyzny... Pierw
ue godziny podró?y nocnej. przesz?y spokojnie:
przeje?d?ali obok posterunków, pikiet nieprzyja
t:lelskich, st ró zuj? ?y c]; doko?a miasta, lecz nikt

ich me zatrzymywai. Przed ?witem, na le?nej.
polanie, gdzie urz?dzono wypoczynek dla koni,
obrano naczelnikiem. wyprawy Antoniego Jur
jewicza, który by? miejatorem wyprawy i bez

wyborów uznawany jako duchowy jej przewódca.
Nad rzek? Stuhn?, tworz?c? od Andruszow

uieg9 traktatu. granic? przedrozbiorowej Rzeczy
pospolitej, we wsi Motowid?ówce, odczytano
ludno?ci wiejskiej "z?ot? hramot?" ...

-

By?o to

pierwsze zetkni?cie si? z mas? wie?niacz?; pier
wsze zetkni?cie si? m?odzie?y, idealizuj?cej lud wiej
.ki, z rzeczywisto?ci?... Odczytanie odby?o si?
w godzinach po?udniowych, dzie? by? s?on?cz.ny,
ciep?y, po nocy zimnej, s?otnej i w g??bi uczu?

tych m?odocianych zwiastunów wolno?ci by?o la

Oosnie, pogodnie. Odczytywanie "hramoty z?otej"
odby?o si? przed domem zarz?du gminnego, nad

.,
.g?ow? odczytuj?cego powiewa?a chor?giew z Wl?

i'
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zerunkiem Micha?a Archanio?a. hemem dawnegp

kijowskiego województwa. które mia?y by? odt?d.

herbem wszystkich ziem ruskich.

Wie?niacy po?pieszyli t?umnie na plac. gdzie

odbywa?a si? ta uroczysto??, dla nich roI)e?nie'

niezrozumia?a. Zachowywano si? wogóle biernie,

niektóre grupy patrza?y na ów m?odzie?czy zast?p

nawet przyja?nie. Chocia?. propaganda rz?dowa

przeciw mo?liwym dzia?aniom powsta?czym na

Rusi, prowadzona energicznie przez policj? i po

pów, dotar?a by?a do Motowid?ówki, nie znalaz?a

tam widocznie gruntu podatnego. Ch?opi tamtejsi

przys?uchiwali si? z zaj?ciem przemówieniu m?o

dzie?y, wzi?li "z?ot? hramot?", a nawet w pew

nych grupach t?umu widziano bratanie si? wie?

niaków ze zwiastunami wolno?ci ... Jedyna to by?a

chwila pogodna. promienna nadziej?, jak? spotkali

nasi Strace?cy w tej wyprawie». Odt?d towarzy

szy?y im jedynie trudno?ci, zawody i zbli?a?a si?

godzina straszliwej katastrofy. której gro?na rze

czywisto?? prze?cign??a. wszystkie najbardziej po

nure przypuszczenia. ,

... Z?ota hramota", któr? rozdawali nasi Stra-

ce?cy by?a zasadnicz? . ustaw? rz?du powsta?cze

go. zapewniaj?c? ludowi rusi?skiemu wszystkie

rii.6zh?dne prawa do jego kulturalnego rozwoju"}

*) I?ardz-o

.

m??b p?zec:howa?o si? egzemplarzy hramot.

Rz?d rosyjski pilnie je niszczy?. W Krakowie, w jedaem' ·z. biur

Bibljoteki Jagiello?skiej l,>p:ecbowuje si? okaz tego ciekawego

dokumentu historyoznego.
? ", .
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Ten akt pa?stwowy, drukowany czcionkami o bar-
, wie z?ocistej -

st?d jego nazwa
.. z?ota hramota"

-; spisany by? w j?zyku rusi?skim, kirylic?, to

jest \
alfabetem, u?ywanym w xi?gach liturgji

wschodniej, a wydany i podpisany przez .. Rz?d

Tymczasowy" powstania styczniowego *). Piecz??

wyobra?a?a pod jedn? koron? "Or?a,_ Pogo? i Ar

chanio?a".

Hramota zawiera?a dwana?cie paragrafów.
W e wst?pie _ czytamy nast?puj?ce o?wiadczenie:

"Powstawszy wraz z Polsk? l z Litw? przeciw
ko panowaniu moskiewskiemu, aby zyska? wie

czn? wolno?? i szcz?sn? dol? dla ca?ej naszej Oj
czyzny, 'o?wiadczamy przed Bogiem, ca?ym ?wia

tem i narodem, ?e innego szcz??cia nie pragnie

my dla drogiej naszej 'Ojczyzny i nie szukamy go

w niczem wi?cej, jak tylko w wolno?ci, swobo

dzie, równo?ci i szcz??ciu wszystkich mieszka?

ców, jakiejkolwiek s? wiary i stanu" ... Po tym

wst?pie, sze?? pierwszych punktów zawieraj? za-
. \

pewnienia, i? wie?niacy s? nietylko wolni i rów-

nouprawnieni z innemi stanami, ale maj? prawo

wybiera? s?dziów "z pomi?dzy siebie" i deputo

wanych do wy?szych urz?dów; podatki za? i ?o?

nierza "b?d? dawa? tylko za postanowieniem sejmu

pa?stwa, z?o?onego z deputowanych ca?ej OjczyZ"

*) Zmiana tytu?u' Rz?du Tymczasowego. uiywanego od

chwili wybuchu powstania, nast?pi?a dopiero dnia 13 maja 1863 roku,

a wi?c na wspominanej tu "hramocie", jako na akcie weze?

niejszym. widzimy tytu? .Rz?d Tymczasowy"-
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ny" ... Trzy dalsze paragrafy obejmuj? postano

wienia co do ziemi ornej, trzymanej przez w?o?

cijan lub szlacht? czynszow?, na podstawie op?aty

pa?szczyzny lub czynszem- Ziemie te staj? si?

w?asno?ci? tych, co je uprawiaj?, a d z i e d z i c o m

z a t e i c h z i e m i e z a p ? a c i s kar b n a r o d 0-

w s". Bezrolnym, budnikom, cha?up?ikom l s?u?

bie dworskiej o?iecywano równie? pewne dzia?ki

roli, które dla nich obmy?li "w swoim czasie"

sejm pa?stwa. Oprócz tego, tym, co chwyc? za

or?? przeciw panowaniu moskiewskiemu, wydziela

no co naj mniej szesc morgów ziemi i sadyb?

w ziemiach koronnych, albo do?ywotni? p?ac? ze

skarbu narodowego. Xi??om prawos?awnym (po

pom). oprócz uposa?enia w ziemiach cerkiewnych,

obiecywano pensj?, aby nie potrzebowali zap?aty

od ludu za duchowne pos?ugi. Ostatni - punkt hra

moty stwierdza? naj zupe?niejsz? równo??, tolerancj?

religijn? i "u?ywanie swego j?zyka w szko?ach,

s?dach i innych ziemskich urz?dach".

Uroczyste zako?czenie "z?otej hramoty", w

którem Rz?d Tymczasowy Narodowy zaprzysi?

ga? wierne dochowanie przyrzecze?, w tym doku

mencie zawartych, tak brzmia?o:

"Co wszystko, wy?ej opisane, og?aszaj?c wiej

?kjemu ludowi Podola, Wo?ynia i Ukrainy, zacho

wanie i obron? praw, t? hramot? nadanych, za

przysi?gamy wobec narodu, ca?ego ?wiata j Boga

W szechmog?cego, Bo?ej opiece poruczaj?c dol?

ludu, któremu wiecznego ?yczymy dobra. dajemy
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?? oto hramot? do wo?osnego (gminnego) urz?du
lila ka?d? wolo?? [gmin?],

Tymczasowy Rz?d Narodowy *)
W pierwszym dniu po wybuchu powstania.

i w tej okolicy, przez któr? przechodzili nasi

'strace?cy, i w innych na Rusi, wojsko zachowy
wa?o si? biernie, wysuwaj?c na czo?o wypadków

,?umy ch?opów, stosownie ju? usposobionych dzi?
ki propagandzie miejscowej policji i popów. Chlop
skie te rzesze, uzbrojone przez rz?d w kosy, dr?gi,
eiekiery, tworzy?y warty na go?ci?cach, u wej?cia
do wiosek. rozkopywa?y drogi, zrywa?y rxosty: s?o

wem, uniemo?liwia?y wszelk? komunikacj?. Garst

ka m?odzie?czych zwiastunów wolno?ci spotyka?a

wi?c na ka?dym niemal kroku przeszkody w po·

suwaniu si? swem. D??y?a ona' ku stepom, gdzie,
w okolicach Bia?ej Cerkwi, mia?a si? spotka? z od

dzia?em powsta?ców, który tam si? grupowa?

pod Juljanem ?wi?cickim, ale z nimi po??czy? si?

nie zdo?a?a,gdy? odd?ial ten zosta? przez Moskali

rozproszony, przewódca uj?ty **). Taki? los spot-

*) Z?otej hramoty. autorami byli owcze?ni cz?onkowie

Wydzia?u Rusi: Izydor Kopernicki, profesor uniwersytetu kijowskie

go, pó?niej jagiello?skiego, Alexander jab-lonowski
-

znany pó?niej

hrstoryk
- i Edmund Ro?ycki, genera? w powstaniu styczniowem,

a pó?kownik z wojny 1830 I 31 roku.

M} Juljan ?wi?cicki, po letach katorgi, Sybirze, pnyby?.

do Calicji, wstl?pi? do zakonu OO.Jezuitów i jako kap?an'pecle

goe pracowal w kolegium jezuitów d?ugie lata, w Starej Wsi ?w

Sanoekiem) i tam umar? dnia 8 pa?dziernika 1912 roku; g??boko

'puboiny, cierpliwy, pracowity.
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ka? inn? partj? powsta?cz?, formuj?c? si?· w po

wiecie Skwirskim. pod Piotrem ChoynÓwskim, z:

którym nasi Strace?cy mogliby si? byli po??czy?*).

T o zmieni?o ich plany; postano wili przedrze? si?

w Radomy?lskie. Zmiana kierunk\}. pochodu zmie?·

nia?a plany ich marze?: ku po?udniowi spodzje

wali si? spotka? lud ,o fantazji bujniejszej, z ja

k?? wi?ksz? ?wiadomo?ci? narodow?, który, weJ.\e·

ich mniema?, pochopniejszym by? do powstania,

zachowa? bowiem jakie? aspiracje wolno?ci; gdy s?;:,

dz ili, ?e w Radomy?lskiem, rozpoczynaj?cem Pole

sie kijowszczyzny, s? umys?y bardziej oci??a?e.

bardziej ciemne. W rzeczywisto?ci i w jednym

i w drugim kierunku nic innego, nad wielk? ciem

not? tego ludu i zupe?ny brak ?wiadomo?ci na

rodowej, spotka? nie mogli.. i dzi? si? nie spotyka ..

T o, co mu nie?li w darze: w?asno?? ziemi,

prawa polityczne, wreszcie swe m?ode ?ycie, sw?

m?k? przedzgonn?, nie by?o i nie mog?o by? przez.

ciemn? mas? ludow? ocenionem.

Po promiennym poranku w Motowid?ówce.

gdzie do?? przychylnie ich witano i na po?egna-
,

nie z nimi bratano si?, lUZ w przeje?dzie przez,

Chwastówek i miasteczko Chwastów (nies?-usznie:

*) Piotr Choynowski, oficer wy?szego wykszta?ceni"a. ?tudjo'.

t- wa? naprzód w uniwersytecie kijowskim. potem w akademji gene?

ralnego sztabu. w Petersburgu; na wie?? o powstaniu przyby? do

kraju i w pierwszym dniu dzia?alno?ci swej. otoczony przez Mo-

skali, uj?ty. ,"astM na pocz?tku czerwca 1863 roku rozsU'ze?any

w ?ytomierzu.

\/"
.
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nazywane Fastów} spotkali o?oj?tno??, fi nawet

pomruk niech?ci. W pierwszej z tych rmejsco

wo?ci odczytali .. hramot?", któr? t?um nader Iicz

ny wys?ucha? spokojnie, ze zdumieniem. i? taka

garstka porywa si? na prz ewrót jaki? wielki, lecz.

przez nich niezrozumia?y. \V miasteczku nikt na

nich r?ki nie podniós?, gdy? miejscowy "s t ci n 0-

w y p r y s t a w" (naczelnik policji) zabarykadowa?
si? w swem mieszkaniu. wraz z policjantami, trzy

maj?c si? .taktyki wyczekiwania. Tymczasem noc

zapad?a; druga noc podró?y. Jechali w kierunku

sobie nieznanym, bez przewodnika i bez mapy

tej okolicy.

Noc, podobnie jak uprzednia, ciemna by?a.
co si? przyczyni?o do wpadni?cia z wozem. w ?ie!

k? fos?, któ,r? ?wie?o.' z rozkazu rz?du, przekopano
drog?. Zasypali wprawdzie nasi Strace?cy ów rów.

by drugi wóz móg] przejecha?. ale pierwszy

zupe?nie si?' po?ama?. Znu?enie oddzia?u by?o wiel

kie; powi?kszy?y je zasypywanie fosy i bezsenno??.

drugie; nocy. W?a?ciwie noc bezsenna nie by?a

drug?. ani' trzeci?; by?o ich wi?cej; bo ta m?o

dzie? ofiarna. pe?na zapa?u, ca?y szereg poprzed
nich dni przed wyruszeniem z miasta przygoto

wywa?a si? do tej wyprawy, nikim si? nie pos?u

guj?c. Na jej', barki' niejeden trud fizyczny sp a

da?. do którego wcale nie
.

by?a przygotowan?,

a przytern odby?a mil kilkana?cie prawie bez wy-.

poczynku, Nic dziwnego, ?e drugi poranek podró

?y zastal
c

j? ?miertelnie znu?on?. Drugi ten pora-

J..! ,
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nek - n,iedziela, 10 maja
- spotka? t? :znu?on?

garstk? zwiastunów wolno?ci we wsi Solowiów

ce (le??cej ju? ve powiecie Radomy?lskim). Wie?

roi?a si? od t?umów wie?niaków, zmobilizowanych

przez policj? w celu zatrzymania lub ?apania

powsta?ców i wogóle wszystkich, którzyby si? im

podejrzanymi wydali.

Garstka wchodz?cych do wsi powsta?ców,

którzy pr?ewa?nie szli pieszo, od czasu stracenia

wozu w lesie' na przekopanym go?ci?cu, otoczon?

zosta?a w jednej chwili fal? ch?opstwa o gro?nej

.postewie. Uderzono w dzwony cerkiewne na

alarm. Pozycja sta?a si? gro?n?. Lud ogro'mn?

mas? zala? garstk? mlo&óe?ców, o?wiadczaj?c,

?e ich zatrzyma i odda w r?ce wojska moskiew

skiego, które ma. wkrótce nadej?? ...

· jnrjewicz

chcia? przez jednego z towarzyszy odes?a? sztandar

i pozosta?e egzemplarze hramot, ale ju? by?o

zapó?no: komunikacja by?a przeci?ta, a zreszt?

nikt .nie chcia? opuszcza? kolegów w chwili tak

stanowczej ... UszykoW.{li SI? przeto pod p?otem,

oczekuj?c z broni? u nogi przybycia Moskali"

aby zgin?? w oczach ludu; o obronie wobec woj

ska nie mog?o by? mowy. Znu?enie tak widkie
• I

nimi ow?adn??o, ?e niektórzy, stoj?c w szeregu.

zasypiali. Ci, co czuli si? silniejszymi, starali si?

wyt?umaczy? ludowi, i? powstali dla ich dobra;

?e id? walczy? za swoj? i zarazem za ich wolno??...

S?owa, bodaj naj wymowniejsze, wra?enia nie

wywo?ywa?y; wywo?a?by c zyn. Jeden lub p?r? wy-
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?rza?ów rozprószy?by ten
-

dum ch?opstwa. umo?

liwi?by wyj?cie ze wsi. Ale o oporze zbrojnym nie

by?o mowy. Nietylko tam, lecz wogóle na Rusi,
w?ród Polaków powsta?c6w przyj?ta by?a zasada:

"zgin??" a nie przela? ani jednej kropli krwi wie?

niacze'j"'... Zasada ta, ?wi?cie wykonywana, stawa

?a si? wielekro? przyczyn? zgonu lub 'niewoli

ludzi uzbrojonych, otoczonych 'przez dum bezbron

ny, a tchórzli wy, który na 'odg?os paru strza?ó-w
zawsze gotów by? rozbiec si?.

Je?li gdzieindziej zasad? t? podniesiono do
,

godno?ci dogmatu, w?ród naszych Strace?ców

dogmat najuroczysciej byl strze?ony.

Wie?niaczy t?um wydzieli?' z po?ród siebie

kilku starców, którzy o?wiadczyli naszym m?odzie?

com, by im oddali bro?, a zostan? je?cami ludu.

który ich wypu?ci? nie mo?e, bowiem narazijby si? na

zemst? Mo?k;ili, co s? w pobli?u i zaraz nadej?? maj?.
Z ca?? ufno?ci? bro? oddali ch?opom i stali

si? ich wi??niami. M?odocianych, wi??niów zam

kni?to w jakim? budynku, bro? za? pozosta?a

zewn?trz. Po chwili w?ród t?umu, co otacza? cha

t?, W której byli za?k?i?ci, dal si? s?ysze? strza],

Zdziwieni wybiegli m?odociani je?cy z chaty,

gdzie ich trzymano, lecz w tej?e chwili t?um

ch?opstwa rzuci? si? na nich z siekierami, dr?gami,

morduj?c t? bohatersk? m?odzie?, tratuj?c i past

WI?C Si? nad ni?. Tak ?mier? ponie?li ... Umie

rali bez oporu, bez obrony, podobnie. jak

pierwsi m?czennicy chrze?cija?scy, którzy, dla da-
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nia ?wiadectwa prawdzie, woleli z calem podda-

niem si? ?mier? ponie??. ni? poc?nie?? d?o? prze

ciwko swym prze?ladowcom.

Zabitych, rannych zawleczono do karczmy i tam

wrzucono wszystkich do piwnicy, sami za? mor

dercy w izbie karczemnej, nad t? otch?ani? pie

kielnej niedoli, uC,ztowali, ?miej?c si? i, ?artuj?c

z pomordowanych. Chciwi krwi, nienasyceni mor

dów, wpadali w
I nocy do piwnicy dla dalszego

\

pastwienia si?.

Okrucie?stwa te przed?u?a?yby si?, gdyby nie

nadesz?o wojsko rosyjskie, pod dowództwem pól

kownika lsajewa, który po?o?y? kres barbarzy?

skiemu zn?caniu si?... Zamordowanych pochowa?

kaza?, a tych, co dawali znaki ?ycia
-

acz wszys

cy byli nieprzytomni
- zabra? do ?ytomierza do

wr?zrerna.

Zamordowani byli na miejscu: Biesiadowski

Józef, Bobowski Franciszek, lzbicki, Peretiatkowicz

Adolf, Kostko Jan, Krypski, Przedpe?ski Gotfryd,

dwaj bracia Przedrze mirscy (Walery, i m?odszy

l S-letni). Wasilewski Alexy i W o?oncewicz Lucjan,

a po kilku dniach zmar?, w wi?ziennym szpitalu

?ytomierskim Doro?y?ski Józef... Reszta, leczeni

w wi?zieniach, i niezupe?nie wyleczeni, skazani

zostali w Kijowie do katorg syberyjskich, ,a jurje
wicz Antoni na ?mier?. Z tej liczby wyleczonych

urjewicz umkn?? stracenia, gdy? z twierdzykijów

skiej uciek? przez' podkop wykopany z niezwyk?em

po?wi?ceniem i ci??k? prac? przez kolegów wj?-
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2iennych. W drodze na Sybir zbieg? szcz??liwie Sza

ramowica W?adys?aw. Doszli za? do katorg sybir

skich: Ko?ciuszko Antoni, Kurza?ski Wac?aw,

PeszyAski Boleslaw, Wasilewski ?'i,ncenty, Wyhow

ski Stefan, Strzelcz enko Alexy, Sttzemeczny i Zie

li?ski .. ? *)
Dzi? ?aden ju? z nich nie ?yje ... Tradycja za

miera. Mogi?a jedynie wysoko usypana pod 501'0-

wiówk?, nad wspólnym grobem pomordowanych,

d?ugo jeszcze mówi? b?dzie, i? w ka?dej chwili

dziejowej bronili?my niepo dlegfe?ci tych ziem nad

dnieprza?skich, i? skrapiali?my owe stepy nietylko

potem pracy rolniczej, wysi?kiem wielowiekowym

naszej kultury, lecz i krwi? najprzedniej szych na

szych synowo Stwierdudl?my w sposób meza

przeczony, ?e nie byli?my tam i nie jeste?my

przybyszami, ale dzie?mi tej ziemi, któr? trudem

naszym podnosili?my z nizin barbarzy?stwa, bro

nili?my od obcej przemocy nietylko za dni nie

podleg?o?ci, a niemniej w epoce prz e szjo stuletniej

nasze} niewoli; nie szcz?dzili?my krwi i mienia,

aby te ziemie "u krajów", to jest u ko?czyn

pa?stwa polskiego le??ce (dlatego nazywane Ukra

in?), zachowa? od utoni?cia w morzu rosyjskiem.

*) ]urjewicz Antoni (ur. pod Humaniem, we wsi Syczów

-ce, oko?o r. 1841), po uci e cz ce z twierdzy kijowskiej w roku 1864,

uda? si? do Belgji; umar?, z odnawiaj?cych si
? wci?? ran, w Pa

ry?u, w marcu 1868, r. w sz pitalu: pochowany we wspólnym grobie

na cmentarzu La Chapelle. podobno w roku 1875 przeniesiono

jego szcz?tki na cmentarz Pere la Chaise.
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"Sprawiedliwo?? dziejowa. me jest usuni?ta

z ?ycia narodów", wyrzek? jeden ze znakomitszych

obecnie europejskich' m??ów stanu. I wyrzek? s?usz

nie. Podzielono si? ziemiami naszej Rzeczypos

politej. lecz zabi? i rozszarpa? duszy polskiej nie

zdo?ano. Ona wraca na swój tor dziejowy
- krew

nasza w ci?gu pó?tora wieku. nie la?a si? na mar

ne
-

po 57 latach. naj?ci?lej w rocznic? rozpo

cz?cia powstania styczniowego na Rusi, w roczni;

c? wyj?cia z Kijowa garstki bohaterskiej m?odzie

?y, co leg?a w So?owiówce, przez lud zamordowana.

nios? owemu ludowi wolno?? i prawa do dalszego

rozwoju
- wchodz? do Kijowa wojska polskie.

nios?c temu miastu i ziemiom przyleg?ym zrzuce

nie jarzma komunistów moskiewskich, zwanych po?

wszechnie "bolszewikami" ...

Zbieg dat przypadkowy
- wszak?e nie bez:

znaczenia.i. Po dziewi?ciu wiekach. po raz pierw

szy, nadszed? dzie?. i? jednocze?nie sztandar pol

ski powiewa równie? nad Olz?, w Cieszynie, jak

i nad Dnieprem,. w Kijowie. Plan Chrobrego,

wielkiego budowniczego pa?stwa polskiego. urze

czywistnia \si?. Je?eli chcemy by? i trwa?, musimy

dzi? i w przysz?o?ci nie traci? z oczu zarysu pla

nu owego wielkiego budowniczego, bo tylko id?c

konsekwentnie za tym za?o?ycielem naszej budowy

pa?stwowej mo?emy wznie?? gmach, co si? oprze

pot?dze czasu i wrogich ?ywio?ów... ( ta garstka

"Strace?c?w", co "pad?a swych idealnych d??e?

ofi ar?", bezwiednie mo?e, lecz szla za my?l? Chrob ..

•
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rego; nie ?elazne stlPY, ale s?upy ze swych ko?'
ci

whi?a?? w

?we ko?czyny ziem dawnej Rzeczy'
pospolitej, gdZie byli?my, jeste?my i pozostaniemy*).

Kraków. w maju, 1920 roku.

'*) M?odzie?, tworz?ca grup? lak zwanych Strace?ców, wy

mordowt!nych w SOlowiówce, ma od roku 1892 pami?tkow? tabli

c? w ko?ciele ?w. Marji Magdaleny, we Lwowie. Napis za*iera

nazwiska wszystkich, co tam zgin?li lub ranni byli i nast?puj?ce

wyrazy: .. Pami?ci tych, którzy, niosi?c swobod? ludowi Ukrai?

skiemu, padli swych idealnych d??c? ofiar?. 10 maja-28 kwiet

nia 1863 r. w So-?owjówce". U do?u herb Polski, na jednej

tarczy, Orze?, Pogo? i Micha? Archanio?.

Marian Dubieclci: Echa



POWSTA?CY POLSCY NA BALTYKU W R. 1863

... Dnia 14 lutego 1863 roku, w trzy tygodnie po

'wybuchu powstania w Królestwie, pierwsi ochotnicy

'wychodzili z Wilna. opuszczali wioski i za?cianki

w Lidzkiem, d???c pojedynczo lub po kilku ku

pusz-czy rudnickiej, gdzie by?o wyznaczone pierwsze

obozowisko dla tworz?cego si? oddzia?u Ludwika

Narbutta. W kilka dni pó?niej z ma?ych zwi?zków wy·

twarza? si? pierwszy oddzia? powsta?czy na Lit

wie, maj?c na swem czele, pe?nego zapa?u i uzdol

nionego do walki partyzanckiej, Ludwika Narbutta.

Knieje rudmckie, o kilka zaledwie mil od

Wilna odleg?e, miejsce niegdy? .Iowów W. xi???t

litewskich i królów polskich, od Gedymina do

Batorego, rozlega? si? zacz??y ju? przy ko?cu lu

tego echem pierwszych potyczek Narbutta, .które,

?e wypad?y szcz??liwie, rozs?awi?y szybko jego imi?.

Zacz?to si? skupia? oko?o jego sztandaru. Artys

ta- malarz Andriolli. pó?niej szerzej znany na polu

-sztuki, przyprowadzi? mu z Wilna siedmdzi eai?ciu
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?udzi, dwaj bracia Brzozowscy i Leon Krai?ski rów
nie? przybyli z posi?kami do jego obozowiska; lu.

·dzi nie brak?o. Byl brak broni i amunicji. Powsta?
projekt ?mia?y w Wydziale Lit?y, który z Wilna
kierowa? powstaniem ?itewskiem, by sprowadzi?

{bro? morzem z zagranicy. Dziedziny dawnej Pol •
.

ski opiera?y si? o wybrze?a morskie na bardzo malej
przestrzeni. Po??ga na ?mudzi jedynym by?a portem,

-do którego mog?a by? skierowan? wyprawa morska.
Wypadki, w· owych czasach, bieg?y z szy

hko?ci? niezmiern?. Pomys?y, zamiary, zaledwie
'W zarysie powsta?e w umys?ach jednostek, urzeczy
wistnia?y si?, przybiera?y posta? czynu w ci?gu dni
niewielu, zaledwie nie w ci?gu godzin niewielu ...

;\Jie up?yn??o jeszcze cztery tygodnie od pierw
sze'go wyst?pienia Narbutta na. Litwie, a w Lon
dynie zacz??a si? przygotowywa? wyprawa z Anglji
na ?mud?, z broni?, amunicj?, wojskowemi rekwi
zytami i garstk? ochotników.

Pó?kownik ?api?ski, dawny emigrant, cz?owiek

do?wiadczony, mial sobie powierzone przez Rz?e?
Narodowy dowództwo wojskowe wyprawy; sprawy

za? administracji prowadzi] komisarz Rz. Nar. Demon

towicz, przy którym sekretarzem' by? F elix Zienko

wicz, z Litwy, m?ody ziemianin, studjuj?cy wów

-czas w P ary?u nauki przyrodnicze *).

*) Felix Zienkowicz (t 1911) by? synem Paw?a.
który, za dni prze?ladowa? dzieci polskich przez Nowosilcowa.
zosta], jako 16-letni ch?opak porwany ze szkó? Swis?ockich. pu

blicznie na rynku Swis?ockim smagany rózgami i zes?any na :lo? •

•
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Przygotowuj?c wypraw? morsk?, pa wybrze-,

?a lmudzkie miano nietylko 'na celu przywiezie

ni? pe?nej iio?ci" broni, której zdobycie niezw?o-'

czne nagl?ceru by?o, lecz Ghodzi?o i o wra?enie,

jakie to przybycie statku z ochotnikami mog?o wy

wrze? na ludno?? tameczn?.

Naj?cie statku, umontowanie go, prowadzOjno.

w Londynie z wielk? szybko?ci?, aby uprzedzi?

tajanie lodów ? Kronsztadzie. które wi?zi?y w por

cie tamecznym flot? rosyjsk? i mog?y wr?zrc
"

do-

kwietnie.

.

Chocia? ca?? spraw? t?j?mnic? okrywano, lecz

powstanie polskie tak w owej dobie elektryzowa?o,

umys?y ludów wolnych, w wielkich stolicach Eu

ropy, w Pary?u i Londynie, tyle mówiono o wy

padkach' nad Wis??, i? nie podobna by?o utrzyma?

tajemnicy. Ambasada rosyjska w Londynie zatele

grafowa?a' do Petersburga o zamierzonej wyprawie

i otrzyma?a polecenie, by statek rosyjski wojskowy,

je?li jaki jest u wybrze?y angielskich, wyruszy? na

tychmiast na Ba?tyk poza okr?tem, wioz?cym polsk?

wypraw?. Zalecano mie? ten okr?t na oku, dyskret

nie go ?ciga?; na wodach obcych w ?adnym razie

nie atakowa?. Dor:iero u wybrze?y rosyjskich miano

na? napa??.

?api?ski, Demontowicz pilnie krz?tali si? oko?o

urz?dzenia wyprawy. Naj?to du?y parostatek War d

l a c k s o n, którego kapitan, Anglik, W e a t h e r l e y"

nierk? na Kaukaz. Kule czerkieskie nie dosi?g?y go jednak po--

wielu latach wróci? szcz??liwie do Ojczyzny

,

*
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znany jako bywalec na ró?nych morzach kuli ziem

skiej, z odwagi mi?? s?yn??, wszak?e, zdaje si?, nie
u?miecha?a mu si? perspektywa starcia si? zbroj
nego z fregat? wojskow? rosyjsk?. Zapewniano go,
?e niema niebezpiecze?stwa, ?e Moskwa nic

.

nie
wie o zamierzonej wyprawie, a zreszt? jego sta

tek, posiadaj?cy maszyn? o sile 500 koni i robi?cy
na godzin? ? 3 mil morskich, r?kojmi? dawa?, wraz

z przebieg?o?ci? i do?wiadczeniem kapitana, ?e.

szcz??liwie wymknie si? od wszelkich niebezpie
cze?stw.

Statek przez Polaków wynaj?ty wióz? pod swym

pok?adem oprócz zapasu broni, w?ród której by?y
trzy ma?e armaty," oprócz znacznych zapasów arnu-

-

nicji, przesz?o 150 ochotników, W?ochów i F rancu

zów. W?oskie ko?a rewolucyjne, mocno sympaty

zuj?ce z powstaniem polskiem, za po?rednictwem

Mazziniego ofiarowa?y wyprawie 400 funt. szterl.

Rosyjska flota w owych dniach mia?a na wo

dach Tamizy jeden tylko statek wojskowy; by?a
to korweta o 12 dzia?ach i o szybko?ci wi?kszej
od parowca powsta?czego; korweta ju? odp?yn??
mia?a na Atlantyk, gdy j? wstrzyma?y rozkazy ma

rynarki petersburskiej. Na par? ·dni przed odbiciem

od brzegów Anglji War d - J a c k s o n'a powsta?y
obawy, ?e korweta rosyjska mo?e go ?ciga?; cho

dzi?o o jej wstrzymanie, bodaj na dob?.

"B?d?cie spokojni- mówi? Mazzini, gdy go o

rad? pytano
? to jest kwestja jedynie pieni??na,

za?atwi? j?, dam ziomkom moim polecenie". l lIla-
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za,iutrz, rzeczywi?cie, przyszed? jaki? W?och. mel

.u;?c pó?kownikowi ?api?skiemu. i? tak urz?dzono

na statku rosyjskim, ?e dopiero za par? dni b?

dzie zdolnym do wyjazdu ... Obecnie zaj?ty jest

popraw? swej maszyny... Kosztowa?o to niewiele:

W?ochowi dano 100 funtów.

Nazajutrz o ?wicie. a by?o to 25 marca. War d-

J a c k s o n wyruszy? z uj?? Tamizy na pe?ne morze ..

Nikt. go nie ?ciga?... Do Kopenhagi podró? sz?a wy

bornie: ochotnicy nie pró?nowali; korzystano z cza

su, by ich chocia? troch? zapozna? z obrotami.

z komend? wojskow?. z obchodzeniem si? z dzia?ami.

W Kopenhadze zatrzymano si?: Kapitan sta

tku wysiad? chwilowo na l?d i w pierwszej gazecie.

która mu do r?k wpad?a. wyczyta? telegram z Lon

dynu, donosz?cy. i? fregata rosyjska uda?a si? '.Y

pogo? za polsk? morsk? wypraw?.« T ej gazeciar

skiej wiadomo?ci wystarcza?o. by kapitana zniech?

ci? do dalszej podró?y. Po d?u?szych rokowaniach.

jakie z nim prowadzili dowódcy wyprawy, pozornie

kap\tah zgodzi? si? na dalsz? ?eglug? w kierunku.

uj?? Niemna. Nadesz?a chwila stanowcza. Zbrojna

za?ogf? statku postanowi?a broni? si?, w razie zaata

kowania przez nieprzyjaciela. Nadesz?y telegramy.

donosz?ce, i? marynarka rosyjska wysy?a z RewIa

statki w celu zniszczenia polskiej wyprawy. ?e lody

szybko taj? na wschodzie. Wszystko wskazywa?o.

i? zbli?a si? gro?na katastrofa.

W obec grozy po?o?enia postanowiono drogo.

sprzeda? swe ?ycie.
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'D-ziwnie uro.czysta chwila nadesz?a -

opowia
da? pis??cemu te wyrazy uczestnik wyprawy, F'e
lix Zienkowicz. Wyniesiono .na pok?ad chor?giew
z god?ami Polski i Litwy,uszykowa? si? doko?a
sztandaru ca?y oddzia? i ponowi? przysi?g? uro-,

czyst?, jak? ju? by? wykona? po opuszczeniu Londynu,

e.

Kapitan stawi? opór stanowczy, chocia? na po
zór bierny tylko. W rzeczywisto?ci sta?o si? ina
czej. Skierowa? statek ku wybrze?om Szwecji i nie
bawem zawin?? do portu Malmo ... 'Wie?? ? przy
byciu wyprawy polskiej na szweckie pobrze?e lo
tem b?yskawicy obieg?a miasto ... " Radni z orkie
str? powitali polskich ?o?nierzy; wprowadzono ich

uroczy?cie do miasta, przy d?wi?kach muzyki
i okrzykach radosnych ludno?ci.

.

•

Skomunikowa?y si? w?adze szweckie ze swym

rz?dem w Sztokholmie, sk?d nadesz?y wie?ci nader

przychylne dla nas. Dano koszary dla u?ytku pol.
skich ?otnierzy i cz??? ich utrzymania rz?d szwe

cki wzi?? na swój koszt.

Pobyt ?o?nierzy polskich w Malmo trwa? prze.

szto dwa miesi?ce. 'Rz?d Nar. poleci? ?api?skiemu,
by b?d? co b?d?, bodaj z ma?? liczb? ?otnierzy wy

l?dowa? na wybrze?ach ?mudzkich. Potrzeba by?o
czeka? stosownych okoliczno?ci i przygotowa? inny
statek dla przeprawy, gdy? War d - J a c k s o n zbyt
by? znany okr?tom rosyjskim, wci?? ukazuj?cym si?
u wybrze?y Szwecji.

Podczasp.obytu powsta?ców w Malmo ?o?nie"

rze ?wiczyli si? na Woniach, statek .by? dla nich od"
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wachem i sk?adem ..
Karno?? ?o?nierza budzi?a po

dziw. -Ni ekarne i ?iech?tfle ?ywio?y wys?ano do

Anglji. Karno?? i ?ad powi?kszy?y sympatj? mie

szka?ców, którzy przez ca?y czas przyjmowali ich

z ?yczliwo?ci?: dobry ten wzajemny stosunek nie

zosta? wcale ani na chwil? zak?ócony.
.

Z owych dni pobytu powsta?ców w Szwecji

zaznaczy? nale?y dwa zdarzenia niezwyk?e, ?wiad

cz?ce jak g??bokie syrnpatje dla Polski - przenika?y

ca?y narad szwecki, nie wy??czaj?c sfer najwy?

szych i ówczesnych sterników pa?stwa.

Dla lepszego porozumienia si? w sprawie wy

prawy. Demontowicz uda? si? ze swym sekretarzem,

f ehxern Zienkowiczem i pó?ko ?api?skim do Sztok

hohnu, 'VI stolicy podejmowano ca?? t? starszyzn?

wyprawy ostentacyjnie i z uznaniem wielkiem •

.

Owczesny minister spraw zagranicznych v«.

Szwecji, Manderstrom, któremu przedstawi? si? pó?k.

?api?ski, mówi? mu, ?e z przyjemno?ci? patrzy na

zachowanie si? wzorowe Polaków w Szwecji, i? króla

nape?nia to rado?ci?.

By?y dla nich bale, przyj?cia, w' których bra?a

udzia? ca?a inteligencja stolicy; zaznajamiano si?

z nimi, wyró?niano ich. Panie w Sztokholmie ze znan?

literatk?, Fryderyk? Bremer na czele, przygotowy

wa?y dla naszych ?o?nierzy ubrania i ?rodki opa

trunkowe do ambulansów. Skubano szarpie, szyto

;banda?e.

Zienkowicz bli?ej nieco zapozna] si? z bibljo

lekarzem bibljoteki królewskiej, który mUlaz za pro-
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ponowa? zwiedzenie ksi?gozbioru królewskiego, w

godzinach, gdy ten dla wszystkich, by? zamkni?ty.
Zienkowiq: ch?tnie zgodzi? si? na propozycj? i w

dniu wskazanym przyby?. Sale by?y puste, nikt w nich
nie pracowa?. W jednym ty?ko pokoju przechadza?
si? jaki? m??czyzna powa?ny ... Bibliotekarz, po krót

kiej rozmowie i pokazaniu Zienkowiczowi kilku bia

?ych kruków ksi?gozbioru, zaproponowa?,?e go przed
stawi owemu m??czy?nie, przechadzaj?cemu si? w

przyleg?ym salonie .... Przedstawi?, nie wymówiwszy
jednak nazwiska nieznajomego, który, usuwaj?c

si? w g??b sali, rozpocz?? z Zienkowiczem rozmow?,

lecz nie na temat rzadkich dzie?. które ich otacza?y,
ale o powstaniu w Polsce. Mówi? ów nieznajomy
o sprawie Polski z niezmiern? sympatj?; inter eso

wa?y go wszelkie szczegó?y, podziwia? ow? ?le

uzbrojon? m?odzie?, która walczy?a w?ród warun

ków naj ci??szych... Zienkowicz, z w?a?ciwym sobie

temperamentem, ?atwo zapalnym, rozwija? obraz wy

p·adków ówczesnych w Polsce ...

Mówi? d?ugo, gor?co, ternbardziej. ?e w

oczach Szweda widzia? szczero?? wspó?czucia i zapal.
Rozmowa trwa?a przesz?o pó? godziny. M?ody

Polak zachwycony by? rozmow? z cz?owiekiem nie

znanym, wysokiej inteligencji i wra?liwo?ci rzadko

spotykanej. Nieznajomy u?cisn?? wreszcie d?o? Zien

kowicza i ocznem wej?ciem uda? si? szybko w g??b

pa?acu.
- Kto to ten pan nieznajomy?

- pyta? Zien

kowicz. Bibljotekarz nazwa? .go mecenasem nauk,
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pisarzem, poet?. Zdawa?o Si?, iz unika bli?szych

obja?nie?.
Po paru dniach F elix Zienkowicz, prz echo

dz?c ,blisko pa?acu królewskiego, zauwa?y?, i? pu

bliczno?? wita kogo? z entuzjazmem.

Ogólne zdejmowanie czapek przed dostojnikiem,

w którym pozna? nieznajornego z bibljoteki, zastano

wi?o go bardzo. Zapyta? przechodniów.
- Pan nie wiesz? -

prz e ciez to król - kto?.

odpowiedzia?. .

Tak. by? to w istocie Karol XV, król szwe cki,

poeta na tronie, wielki przyjadel na;odu polskiego,

znawca i wielbiciel naszej poezji, szczególniej Z. Kra

si?skiego.. Spotkania, w?ród ?cis?ego incognita. z

którymi? z urz?dników ówczesnego powstania pra

gn?! król i dlatego za??da? od swego bibljo tekarza,

by mu to u?atwi?. Bibljotekarz wpad? na pornys?

urz?dzenia powy?szego spotkania z Zienkowiczem.

Wybór by? trafny.

Drugim przyk?adem zainteresowania si? nasz?

spraw? w Szwecji by?o zaproszenie polskich ?o?nie

rzy z koszar w Malrnó do miasta Lund.

Zaproszenie oczywi?cie by?o przyj?te. Oso

bny poci?g przywióz?' ich z Malmo do Lund, gdzie

jest uniwersytet i katedra biskupstwa luterskiego.
Z nies?ychan? uroczysto?ci? ich witano. Zaprowa·
dzono przy biciu z dzia? do katedry, biskup sam

celebrowa? i po nabo?e?stwie HBo?e co? Polsk?',

po szwecku, zaintono?aL. M?odzie? akademicka

hymn ten od?piewa?a, Wzruszenie by?o ogólne, p?a?
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ka?i Szwedzi, kobiety ich g?o?no ?ka?y. Czczono w

ten sposób nasz ówczesny poryw do walki ... Wie
czorem uroczy?cie odprowadzono na dworzec go?ci
polskich; miasto by?o iluminowane, okrzyki "niech
?yje Polska" brzmia?y doko?a ... Dzia?o si? to 19-

maja 1863 r., a po trzech tygodniach na J..arcie dzie

jowej zapisa?o fatum, nam stale nieprzyjazne, kl?sk?
wyprawy, gdy l?dowano blisko K?ajpedy \ Mem?a).
Oczekiwano z upragnieniem na ?mudzi przybycia wy

prawy ?api?skiego. Boles?aw D?uski par? razy pobi?
tam Moskali, zd??aj?cych na odparcie tej wyprawy

Nadzieje zawiod?y w sposób okrutny *)
Ze statku ju? innego wyprawa przeprawia?a si?

?odziami przez zatok? na terytorjum pruskie, sk?d
miano si? uda? pieszo do bardzo bliskiej granicy
?mudzi. Gwa?towae fale przewróci?y ?odzie; znaczna

cz??? ?o?nierzy w g??binach morza znalaz?a grÓb.
By?a to jedna z tych chwil tragicznych, kto

rych tak wiele z?o?y?o si? na dzieje naszych walk

w roku 1863.

*} Pó?kownik Boles,taw [)?uski. znany pod nazw? ,,]ahlo

now!llcicgo" w roku 1663 dowódca na lmudzi, lekarz, zarazem

i a,rtyata malatz., umar? przed kilku ?aty w Krakowie .

•



ZA WI?ZEK POLSKIEJ FLOTY· W POWSTANIU

STYCZNIOWEM.

Dzieje nasze porozbiorowe zaledwie od lat

dwudziestu zacz?to uprawia?. Insurekcja ko?ciusz

kowska, legjony w?oskie, walki pod sztandarem

Napoleona, nadzieje do tych walk przywi?zane -

to pole bada? dotychczasowych. Pod umiej?tnym

kierunkiem rozpocz?te i prowadzone dojd? bez

w?tpienia z czasem do gruntownego zbadania

prawdy, do zarysowania obrazów rzeczywisto?ci ..•

e

Do epoki 1863 roku jeszcze nia zdo?ano si?g

n??, a je?eli niektórzy doszli, nie zdo?ali wielu

kwestyj rozwi?za?, niejedno nie?wiadomi e pomin?
li. Nie dziwmy si? przeto, ?e, poza nielicznym sze

regiem badaczy przesz?o?ci, szerszy ogó? nie?wia

domy dot?d wielu zjawisk. Zabytki archiwalne, prze

w?zme poniszczone> nie istniej? lub zbyt niekora

pletne, we fragmentach rozproszone po ?wiecie,

trudne dzi? do odszukania, tradycja zamilk?a,

•
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?wiadkowie owych czasów jui;: teraz nieliczni.
dawne, wspó?czesne wypadkom. pokolenie. prawie
ca?e zesz?o do grohu... Nie dziwmy si? przeto,

i? gdy na pocz?tku roku! 921 ukaza? si? na wodach
Ba?tyku i morza Pó?nocnego statek "Kraków"
z polsk? bander? --:- od :wieków na tych wodach

niewidzian? -

zawo?ano w szeregach naszego

dziennikarstwa, ?e to .poraz pierwszy od czasów

W?adys?awa IV bandera polska powiewa na wodach
mórz europejskich.

W tym okrzyku, jak cz?sto. i w innych re

lacjach publicystyki naszej, spotykamy nieznajo
mo?? przesz?o?ci i to niedawnej.

Powstanie styczniowe posiada?o swoj? flot?.
a przynajmniej zawi?zek w?asnej floty -

wpraw

dzie nader skromn? - jeden tylko wielki parowiec.
. (

wojenny j? reprezentowa?, ale w?asny - i polska
bandera, w chwilach. gdy w kraju powstanie wy

gasa?;). w lutym 1864 roku, wznosi?a si? ponad
falami Atlantyku, widziano ja, na Gibraltarze, wi

tano w Maladze, n.i wodach morza ?ródziemnego.
T a zbrojna korweta, polska, nosz?ca nazw?

"Ko?ciuszko"; mia?a poza sob? przesz?o?? dziejo

w? i do?wiadczenie bojowe, aczkolwiek to do

?wiadczenie nie w walkach o nasz? wolno?? zdo

by?a. Pochodzenie statku by?o cudzoziemskie -

ameryka?skie. Tam go zbudowano, tam bra? bar

dziej czynny udzia? w wojnie domowej Pó?nocy

ameryka?skie; z Po?udniem i nasil wówczas naz

w? "Floryda".



•

Parokrotnie Polacy w roku 1863 brali udzia?

w wyprawach, prowadzonych przez morze. Jedn?

z nich by?a wyprawa ?api?skieg? z Londynu,
od uj?cia Tamizy na ?mud?, ? broni? i garstk?

ochotników; wyprawa, która ?cigana przez Irega

't
? rosyjsk?. utkn??a na szweckiem wybrze?u i osta"'

t ecznie celu nie osi?gn??a. Druga skierowana by?a

na morze Czarne: chodzi?o o zabranie z kau

kaskich wybrze?y dezerterów Polaków, którzy
z wojska rosyjskiego ?o powstaj?cej swej Ojczyz

ny przedrze? si? pragn?li. Lecz i tu wyprawa

sko?czy?a si? niepowodzeniem. Obie one prowa

.dzone by?y na cudzoziemskich statkach, pod ob

cem kierownictwem. Zawi?zkiem si?y morskiej,

polskiej, z w?asn? bander?, z celem ?ci?le okre?

lonym walczenia z nieprzyjacielem i szkodzenia

mu na morzu
- sta? si? wojskowy statek "Ko?

ciuszko",

Geneza pomys?u stworzenia polskiej floty

styczniowe m tak si? zarysowuje.I.'/ powstaniu

Genera? W?adys?yw Zamoyski, chocia? nie

mia? ?adnego stanowiska z ramienia Rz?du Na

rodowego, nie mniej nieustannie zabiega? o wszyst

ko, co mog?oby przynie?? jak??' korzy?? powstaniu.

Korzystaj?c ze swoich licznych stosunków w ko

?ach arystokracji angielskiej i w sferach tamecz

nych parlamentarnych, stara? si? usilnie o uznanie

Rolski, jako stron? wojuj?c?. Zabiegi nie przyno

.si?y d?ugo ?adnego skutku. Ministerstwo angielskie
twierdzi?o, ?e praktycznych nast?pstw' mie? to nie
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mo?e, \ narazi?oby' za? Anglj? na WOjn? z Ro?j?.Wreszcie w lipcu 1863 roku, o?wiadczono Zamoy?
:skiernu, i.? po?rednio da?oby si? to

.

zrobi?, gdyby
'Okr?t pod bander? polsk? zawin?? do "posiad?o?ci
angielskich -. np. do Malty -

wówczas A?g?ja
uzna? by go musia?a: "albo za okr?t nieprzyj.a_

cielski. albo za statek pa?stwa istniej?cego" ... My?l
-dyplomaty angielskiego podj?to, starano si? urze

'Czywistni?, tembardziej., i? ministerstw;) angielskie
·do tego projektu doda?o zapewnienie, ?e Anglja,
:gdyby taki okr?t przyby] do Malty, nie uzna go
'za nieprzyjacielski, me przyaresztuje, a temsa
mern "faktycznie uzna flag? polsk? za istniej?c?"
"- i w nast?pstwie, stosownie do praw mi?dzy
narodowych morskich, uwazac b?dzie musia?a
.Polsk? za stron? -wojuj?c?,

Skoro wiadomo?? o tern nadesz?a do War

.szawy
- oko?o po?owy sierpnia 1863 roku -

Rz?d
Narodowy ch?tnie popar? ten projekt i zacz?to go

\lrzeczywistmac. Nabycie stoi'ownego statku przed
'st awj a[o wszak?e pewne trudno?ci, przedewszyst
kie m finansowe. Rz?d Narodowy, zaj?ty wówczas

walk? nie tylko z nieprzyjacielem, ale i z. domo

'wern warcholstwem, które stara?o si? go za wszel

Jc? cen? obali?, nie móg? energicznie popiera?
lego projektu, ani te? narazie dostarczy? stosownej

•

materjalnej pomocy. Urzeczywistnienie i ?rodki

:pieni??ne, nawet bardzo znaczne, znalaz?y si?
w ofiarno?ci rodziny xi???t Czartoryskich i osób

lnajbli?ej z nimi spokrewnionych. Spraw? t? zaj?li
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!'?i? wy??cznie genera? W?adys?aw Zamoyski i xi?

??W?adys?aw Czartoryski. Wyszukano ow?, wspom:

nian? tu, "Floryd?", chwalon? z szybko?ci i kupio

no j? za 1.800.000 fr. Sum? t? dostarczy?a xi??na

Adamowa Czartoryska genera? Wf. Zamoyski

z. ion?.

Sprowadzon? z Ameryki "Floryd?" potrzeba.

jednak by?o nieco naprawie: sko?a·tana
.

bowiem

i skrzypi?ca nadesz?a ta fregata na wybrze?a an

gielskie. Dokonano tego w porcie Newcastle, gdzie

nale?ycie umontowano, uzbrojono i dano nazwisko

nowe "Ko?ciuszko".

Kwest ja, komu poruczy? dowództwo nad tym

zawi?zkiem marynarki polskiej, nie?atw? by?a do

rozwi?zania. Dochodzi?y wprawdzie wie? ci, ze

gdzie? w pó?nocnych regjonach oceanu Spokojne

go, dowódca rosyjskiej fregaty, Polak, z ziemia?

skiej rodziny, z kijowszczyzny, W?adys?aw Zby

szewski, dowiedziawszy si? o polski e m powstaniu,
odda? statek, któr ym dowodzi?, i znaczn? sum?

rz?dowych pieni?dzy, jakie mia? w swem zacho

waniu, starszemu oficerowi fregaty, a sam wra

ca? do Ojczyzny, nie?? jej pomoc sw? wiedz?

i ramieniem - wi?c na niego zwrócono uwag?,

i? najw?a?ciwej
.

odda? mu naczelnictwo tworz?cej

si? polskiej marynarki. My?li tej jednak narazre

trzeba by?o zaniecha?. Wie?ci bowiem o Zby-.

szewskim trudne by?y do sprawdzenia jego

przybycie z wód japo?skich w owych czasach,

przy nieregularnej i mnie; szybkiej komunikacji,
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ni?si? to dzieje obecnie, znacznie si? mog?o opó?
ni?. Nie czekaj?c wi?c na Zbyszewskiego, posta
nowiono pój?? za wskazówkami rz?du francuskie

.go, który radzi? zamianowa? Francuza, niejakiego
Magnan'a, kapitana marynarki francuskiej. Rz?d
Narodowy poszed? za t? wskazówk?, bo rekomen
dacja by?a powa?na, a kandydat mial nawet sta
lunki w sferach dworskich w Pary?u.

Nim si? to wszystko uregulowa?o, nim uko?
czy?a si? naprawa statku, nadesz?y rz?dy Trau
gutta. Widzimy w pierwszych dniach jego rz?dów
Magnan'a w Warszawie, dok?d on przyby? dla
otrzymania nominacji i instrukcyj. Wygotowano

'nawet dla niego. jako dla cudzoziemca, patent na

prawa obywatelstwa polskiego, który wszak?e mia?
by? wr?czony dopiero po obj?ciu naczelnictwa
nad flot?. W instrukcjach i umowach, z nim za

wartych, powiedziane by?o, i? w zarz?dzie okr?tu
mia? si? trzyma? statutu marynarki francuskiej,

.rnia] napada? i niszczy? okr?ty rosyjskie wojenne
i handlowe; zdobycz mia?a stanowi? w?asno?? Rz?
du Narodowego, a za ka?dy zdobyty lub zrn

Szczony okr?t nieprzyjacielski mia? Magnan otrzy
ma? 25 do 30 tysi?cy franków nagrody. Przed
stawicielem rz?du na okr?cie, z tytu?em komisa

rza, mianowano Leona Królikowskiego. Za?og?
.tatku miano gotow?. Sk?ada?a si? ona z tych
trzydziestu, czy nieco wi?cej marynarzy, którzy
brali udzia? w wyprawie ?api?skiego z broni? na

Zmud?. T e m?ode "willU morskie"
, przewiezione

,

..... j.n Dubieclti: Echa 7



'Z wód Ba?tyku na bruk londy?ski niezupe?nie pra

wid?owo tam Si? zachowywa?y, ku zgorszeniu

w?adz angielskich, co spowodowa?o wywiezieqis

'owych zuchów - ró?nego pochodzenia i ró?nych

j?zyków
- na wybrze?e po?udniowej Francji, do

wiosek, otaczaj?cych Marsylj?. Tam czuwa? nad

nimi i codzie? obje?d?a? ich kwatery, ?o?d wy.

p?acaj?? "(po 3 franki dla ?o?nierzy, a po 5 fran

oków dziennie dla oficerów), hrabia Jan Moh],

sekretarz genera?a Zamoyskiego, ziemianin z In.

flant polskich. T ak rzeczy si? mia?y ku ko?cowi

1863 roku,

W reszcie w pierwszej po?owie stycznia J 864

roku "Floryda", ochrzczona mianem "Ko.?ciuszki",

opu?ci?a Newcastle i, przep?yn?wszy Gibraltar, za

win??a do hiszpa?skiego portu, Malagi, dla, nabra

nia w?gla i wody. Zdaje si?, i? ju? u hiszpa?skich

wybrze?y naprawy on potrzebowa?, spotykamy
bowiem o nim ?wiadectwo niepodejrzanej warto?

ci by?ego dyrektora wydzia?u wojny Dembi?skiego,
który ju? wówczas bawi? zagranic?. Dembi?ski

tak pisa?: "By? to bardzo ci??ki okr?t i ?le chodzi?.

Ci??aru ma?o przyjmowa?, tak ?e po w?gle nieo.

maI co trzy dni wst?powa? trzeba by?o".
jednocze?nie z przybyciem "Ko?ciuszki" do

Malagi ukaza? si? u xsi?cia Czartoryskiego, przyby?y
z wód japo?skich, W?adys?aw Zbyszewski. O obu

tych zdarzeniach pos?any by? raport xi?c'ia do T rau

gutta dnia 1 stycznia 1864 r. Proszono w tern za

wiadomieniu o nominacj? dla: ZbY8zewskiego na na-
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ezelnika si? morskich f?o"lskich, który przybra? nazwisko "F eIixa Karpia". Magnan, wobec przybyciamarynarza Polaka, zosta?
wyposa?ony jakim? honorowym tytu?em, Karp za? otrzyma? nominacj? na"kapitana" "wpjennej marynarki polskiej" i poru.czono mu obowi?zki g?ównego "organizatora si? mor-

"
skich narodowych" ... a przytem -

jak powiedzianow nominacji -

"b?dzie mia? g?ówne dowództwotych si? morskich, które pod jego kierunkiem i zwierzchnictwem zostal??" '"

Tak brzmia?a nominacja Karpia, wydana przezTraugutta, dnia 8 lutego 1864 roku, w Warszawie,a wydana jako odpowied? na wiadomo??, i? "Ko?ciuszko" p?ynie ju? przez Atlantyk... Wiadomo??ta by?a ostatni? dobr? wie?ci?, która opromieni?arado?ci? powa?ne oblicze tajemnego dyktatora. Wnet
po otrzymaniu tej wiadomo?ci uj?? on pióro i takpisa? do xi?cia W?adys?awa Czartoryskiego .,Agenta
dyplomatycznego Rz?du Nar. we Francji' i Anglji"(8lutego 1864 roku): "Ko?ciuszko" pu?ci? si? na mo

rze. Opatrzno?ci Bo?ej i szczególnej opiece Królo
wej naszej Niebieskiej polecamy ten zawi?zek flotynaszej narodowej i nie zapomnimy, ?e pierwszy naszstatek przez mozolne i wytrwa?e starania xi?ciazosta?

normowany i wywiesi? przed ?wiatem dawno
tapomnian? bander? polsk?. W róg z pogard? od
ZYwa si? o nim, ale si?? nasza w Tym, który po?ogos?awi? raczy? bezbronnej garstce bohaterów,o rok temu uderzy?a na ca?? poteg? Moskwy. l oY?h walecznych równie? z pogard? i lekcewa?eniem
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nieprzyjaciele nasi odzywali si?: ale Bóg me z py

sznymi, a wiara nasza tern jest mocniejsza, ?e wi

docznie r?ka Bo?a jest z nami i On dzie?em naszem

kieruje" ...

Powy?sze wyrazy, g??bok? wiar? religijn? na-

tchnione, mia?y si? zi?ci?, lecz nie w owych dniach,

ale po up?ywie wi?cej ni? pi??dziesi?ciu lat. W owych

bowiem dniach ju? wszystko upad?o: Kraj by? wy

cie?czony, walka wygas?a i po paru miesi?cach

mia?a na pó? wieku zamilkn?? ... I to przedsi?wzi?

cie wytworzenia si? morskich upad?o, podobnie jak

upad?y wtedy inne przedsi?wzi?cia i instytucje pow

sta?cze. Rz?d rosyjski dzi?ki swej sieci szpiegow

skiej, dobrze zorganizowanej za granic?, i czujno

?ci niezmiernej, tudzie? dzi?ki polskiej, nigdy nie

milkn?cej, gadatliwo?ci, wybornie by? poinformo

wany o tej ca?ej naszej akcji morskiej i o celu po

dró?y polskiego statku. Ówczesny pose? rosyjski w

Madrycie, xi??e W o?konskij, zawiadomi? hiszpa?

skie ministerstwo, jakoby ,,1<o?ciuszko" wióz? bro?

dla powstania karlistów w Aragonji. T a k?amliwa

denuncjacja wywo?a?a po??dane dla t\.osji nast?pstwa:

w?adze hiszpa?skie .okr?t, który
- jak wiemy-chwi

lowo zatrzyma? si? w Maladze, skonfiskowa?y, za

?og? przyaresztowano, a bro? zabrano.

Genera? Zamoyski wnet wys?a? hrabiego Mo'

hla, aby rzecz odrobi?. Sprawa by?a trudna, ale

dzi?ki opinji publicznej, gor?co nas broni?cej,' dzi?

ki pot??nym stosunkom, uda?o si? okr?t odebra?.

za?og? uwolni?; rz?d hiszpa?ski wszak?e broni nie od-
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-da?; ambasador rosyjski bowiem grozi? opuszcze
niem Madrytu i zerwaniem stosunków dyplomatycz_
nych ...

By?y to ostatnie dni lutego ! 864 roku, chwila,
gdy naj ci??sze cio sy spada? zacz?.fy na Polsk?, gdy
AustrJa, og?aszaj?c stan obl??enia w Galicji, dobi

ja?a gasn?ce powstanie ...

Wkrótce cisza grobowa zaleg?a skrwawione
pola ziemi naszej. Upad?ej sprawy ponownego pow
stania si? polskich na morzu nikt odt?d, w dniach
ko?cz?cych powstanie, nie podj?? -

a wkrótce i

tradycja o zabiegach, pracach, ofiarach, by bande
r? nasz? zapomnian? ukaza? ?wiatu, zamilk?a. A jed
nak s?owa b?ogos?awie?stwa Traugutta dla tego za

wi?zku polskiej marynarki nie 'gin? dzi? w prze
strzeni bez echa; one spadaj? na wznowion? teraz

nasz? bander?, one powinny pozosta? w sercach
i umys?ach tej m?odzie?y, która 'obecnie kszta?ci?
si? zaczyna na polskich marynarzy. Zobacz? oni w

przysz?o?ci niejeden polski okr?t -

mog? wybrze?a
naszego Pomorza zaroi? si? ci?b? naszych wojsko
wych i handlowych statków, lecz pami?? o "Ko?.
ciuszce", nad którym sztandar z "Or?em, Pogoni?
i Archanio?em" powiewa? w roku 1864 na Atlanty
ku, u ska? Gibraltaru i na hiszpa?skich wybrze?ach.
na którego pok?adzie brzmia?y s?owa polskiej ko

mendy - nigdy nie powinna znikn?? z ich my?li
i serc.

Kraków., w mareu 1921 r.

"
.



UDZIA? KOBIET POLSKICH W POWSTANIU

STYCZNIOWEM .

.. A osobliwie ?yw" jeszcze podania zapisujcie; jak te

przepadn? i historia przepadnie - i b?dziem j? wtedy tak

pisa?, jak o nas pisz? Francuzy i Niemcy, co si? ju? i dzit
siaj wydarza .....

A d a m M i c k i e wi c z.

Pokolenie, które na swych barkach d?wiga?o
brzemi? walki 186'1 roku, przysz?o na ?wiat w latach,

bezpo?rednio id?cych po listopadowem powstaniu.
Okres lat od roku 1833 do 1843 by? dob? jego przyj
?cia na ?wiat... Wskazuj?c rzeczon? dat?, nie twier

dzimy, ?e wy??cznie te m?odziutkie, zaledwie doj
rza?e wówczas zast?py, przyjmowa?y udzia? w ru

chu zbrojnym. Kraj ca?y, jak d?ugiemi i szerokiemi

by?y ziemie dawnej Rzeczypospolitej, udzia? w nim

wzi??, a nawet ów ruch tak daleko si?gn??, jak ni

gdy przedtem. ale w ?obie rzeczonego pokolenia
inicjatywa ruchu powsta?a .: Pó?niej za?, gdy ruch

dojrza?, gdy iZ doby tak zw?tlej manifestacyjnej za-

•



?03

mieni? si? na walk? zbrojn?, stan?li w jego szeregach ludzie znacznie starsi; starszych pokole? szeregi przewodniczy?y mu. by?y wielekro? jego wodzami.
Kobiety nasze, bior?ce'udzia? w powstaniu styczniowem. czy te? w wypadkach doby manifesta_

cyjnej, poprzedzaj?cych epok? ruchu zbr?jnego.
przewa?nie, niemal wy??cznie, nale?a?y do tego? pokolenia, a cz?sto nawet dQ nieco starszego. Ich lata
urodzenia si?ga?y 1830 roku ?ub czasów dawniejszych.

Od pierwszych chwil doby manifestacyjnej, od
chwili. gdy w dniach lutowych 1861 roku pierwsze
strza?y pad?y na ulicach Warszawy, gdy pierwsze krwi
strumienie bryzn??y na bruk stolicy, staj?c si? na.

sieniem doby innej, doby niezmiernego duchowego
podniesienia spo?ecze?stwa - kobieta bierze udzia?
w ruchu manifestacyjnego okresu. Nie podnieca do
demonstracyj, nie organizuje ich, ale odczuwa g??boko nowe pr?dy i staje niejako na stra?y, by te

podniesione fale szlachetne nie opada?y. Kobiety
pierwsze' przywdzia?y ?a?ob?, za niemi posz?a m?ska
po?owa spo?ecze?stwa - i wkrótce ca?y naród okry?
si? ?a?ob'? .. Rozpocz??a si? doba tak nazwanej przez
wroga - i s?usznie nazwanej-"rewolucji moralnej" ...

W tej metamorfozie duchowej rola kobiet y
Polki, acz nazewn?trz nie uwidocznia si?, jest w

istocie niema??.
Ona nader czynny bierze udzia? we wszyst

kich obchodach narodowych. nabo?e?stwach i jed
'Doczy si? z ca?ym tym ruchem. przepowiedzianym

przez Mickiewicza. prawie na lat dwadzie?cia przed
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'rokiem 1861... W jasnowidzeniu przysz?o?ci poeta,

'prorok narodu, rzek?: "Sta?my si? nieskalani i pro

?ci, silni prawd? ducha, a smok piekielny sam si?

rozpadnie... Straszny to,. pot??ny nieprzyjaciel w

walce na si?? cielesn?; zwojuje królestwa i narody,

i nic mu si? nie ostoi, co walczy jego broni? .. · je

dna bro? ducha, si?a prawdy i wiary, ta go pokona.

Z?ego z?em nie zwyci??ysz ...

"

Has?o poety: "Z?ego z?em nie zwyci??ysz", wy.

powiedziane w roku 1 846, by?o przedniejazem wyzna

niem wiary t?umów, które z hymnem "?wi?ty Bo?e:'

gin??y na bruku warszawskim, i 'szybko przekszra?

ca?y si?. duchowo, stara?y si? by?, jak mówi? poe

ta
- "nieskalani i pro?ci, silni prawd? ducha" ...

Has?o to g??boko wsi?kn??o w dusz? polskiej

kobiety ... O bohaterstwie w?ród niewiast polskich,
.

o ich po?wi?ceniu, nie na godziny i dnie.. ale na

lata mierzoncrn, mówi nam niejedna karta dziejów

przesz?o?ci naszej, nie zabrak?o go u nich i w tych
latach pami?tnych. Zawsze wysoko kobieta polska
sta?a pod wzgl?de-ri moralnym, w epoce za?, o któ

rej mówimy, dochodzi?a wielokro? do szczytu po

?wi?ce?, zaparcia si? siebie dla dobra umi?owanej idei.

Imiona ich w znacznej cz??ci zatracone - i za

pewne owe klejnoty ducha niewiast naszych nigdy

zupe?nie zebrane nie b?d? -

niemniej koniecznem

jest, by z g??bi przesz?o?ci, tak stosunkowo niec?a

wnej, a tak ma?o znanej, tak opacznie zarysowuj?

c.ej si? w umys?ach ludzi dzisiejszych, z otch?ani

grobów zabrzmia? g?os. nawo?uj?cy do pilniejszego
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stu'djowania czasów styczniowego powstania, by pió
ra, sk?din?d uzdolnione, nie narzuca?y rysów ero

tyzmu kobietom owych czasów... by je stosownie
odtwarzano na kartach historji, czy te? powie?ci.

Ze smutkiem widzimy, i? niektórzy obecnej
doby pisarze, nie doceniaj?c charakteru ludzi Ówczes
nych, wt?aczaj? wcale niew?a?ciwie obrazy erotyz
mu kra?cowego lub kokieterji w postacie niewiast
polskich. z doby bojów styczniowych... Gdy tymcza
sem odblask rzeczywisto?ci by? inny: najprawdzi
wiej odbija si? on w poezji Mieczys?awa Romanow
skiego. który mówi: "Nie CZas marzy? o kochaniu
o bogdance i ró? rwaniu - dla nas niema ró?"

...

Proste wyrazy piosenki poety chwili dziejowej ów
czesnej, maluj? najwierniej nastrój spo?ecze?stwa,
którego ca?y zasób si?y d??y? w jednym kierunku:
odzyskania utraconej niepodleg?o?ci ... Wychowanie
ówczesne chroni?o kobiety nasze od erotyzmu, my
?li za? kokieteryjne rozprasza?a powaga chwili. Zni
ka?y one wobec prac, wysi?ków, wobec dni pe?nych
grozy .. : w?ród przeczu? jeszcze gro?niejszych. \Vy'
razem przeczu? zbrojnej walki s? s?owa poety: "Roz-
widnia si? piorunami ciemna noc przed nami" ...

Rozwidnia?a si? ciemna noc gwa?townie .. Bój
rozpocz?? si? w Królestwie i, po p<\ru miesi?cach,
a nawet nieco wcze?niej, szcz?k or??a s?yszymy na

Litwie i dalej. Krwi? wnet zaznacz? si? dawne
?schodnie granice Polski ... or?? si?gnie do ko?czyn
wschodnich ujarzmionej Ojczyzny.
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W chwili ostatmej, przed rozpocz?ciem walki,

kiedy w Komitecie Centralnym redagowa? Jan Mayko?

wski, cz?onek rzeczonego Komitetu, manifest, wzy

waj?cy do boju, bardzo uzdolnione pióro niewie?cie,

pioro poetki, Marji z Maykowskich Unickiej,

nakre?li?o w tym pami?tnym akcie ca?e ust?py. ..

W ?ród licznych aktów, manifestów, odezw, proklama

cyj, biuletynów, które wyda?o powstanie styczniowe,

by? to dokument pierwszy, zarazem za? ostatni, któ

ry w pewnej cz??ci zosta? wytworzony przewa?nie

d?oni? niewie?ci?.

Jednocze?nie z rozpocz?ciem walki zacz??y si?

organizowa? instytucje tajemne, w celu niesienia.

ró?norodnej pomocy rozwijaj?c?mu \i? powstaniu,

Kobiety nasze naprzód w Warszawie. potem na

prowincji, wreszcie, kiedy walka przekroczy?a Nie

men i Bug, w dalszych okolicach kraju tworzy?y

ko?a, opiekuj?ce si? rannymi, wi??niami, wygna?ca-

mi lub ich rodzinami; dostarcza?y ?ywno?ci i odzie

nia do obozów, opiekowa?y si? obozowiskami, po

?redniczy?y w komunikowaniu si? oddzia?ów; ora

c ov.:a?y , czuwa?y w tajemnych szpitalach, w improwi

zowanych ambulansach, w?ród niebezpiecze?stw nie

ustannych, w?ród obawo cze??, o wolno??, o ?ycie .. ,

Przed inne mi ko?ami niewie?cierni zawi?za?o

si? ko?o w Warszawie, tak zwany "Komitet Ko

biet". Przewodniczy? on ma?ym grupom, sk?adaj?

cym si? z pi?ciu niewiast. T en d?ugi ?a?cuch, z?o

?ony z ogniw pracowniczek po pi?? osób, oplataJ
ca?? Warszaw?, szed? w g??b prowincji, roapostari
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si? po miastach i miasteczkach Królestwa. Czcigodn? ow? instytucj? niewie?ci? nazywano "P i ? t k am i". "P i
?

t e k" praca ró?norodna wielk? by?a d?wigni? pomocy w powstaniu. Nale?a?y Pi?tki dowarstw ro?nej zamo?no?ci. przewa?nie do kó? mniejzamo?nych. Dobrowolne opodatkowanie si? kobietdostarcza?o funduszów, któremi P i ? t k i rozporz?dza?y gwoli celom pomocy dla walcz?cych, rannych.wi??niów, je?ców i ich rodzin ubogich. P i ? t k i
tworzy?y t?um pracowniczek olbrzymi, ale i pracaich by?a olbrzymi? i ró?norodn?: w miastach, wio
skach, w polu i lasach, w obozowiskach ...

-

Mnóstwo nazwisk kobiet, nale??cych do P i ?tek w Warszawie zapisa?o si? chlubnie w pami?ci
ówczesnych. W szystk:ch kobiet, które sw? prac?w Warszawie wyró?nia?y si?, ?yliczy? nie podobna ...

Zapisujemy tu wszak?e kilka nazwisk dla pokole?
pó?niejszy?h, acz ich ilo??. razem zebrana, niemal
xi?g? wytworzy? by mogla, Widziano Wówczas
w?ród najczynniejszych ? i ? t e k, 'IN murach stolicy:Ann? Henrykow? Krajewsk?, Celsow? Lewick?,
Monik? Dmitrjew, Alexandr? Karwowsk?, Olim
pj? Bielajew (pó?niejsz? Edwardow? Po?ersk?), Se
weryn? z lochowskich Pruszakow? (pó?niejsz?
Duchi?sk?), Marj? z Maykowskich Ilnick?, Jadwig?
?uszczewsk? (Deotym?) i ca?y legjon innych, któ
rych nazwiska zagin??y mo?e w fali nieszcz??? na

rodu, pami?? jednak ca?ego tego legjonu pracownic
pozostanie na zawsze otoczona CZCi? dziejów Pol
ski ,porozbiorowej.

"
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Posiada?o Wilno, posiada? Lwów i Kraków

swe towarzystwa, nios?ce pomoc powstaniu. W Wil?

nie te polskie samarytanki walczy?y z trudno?cia?i .

niezrniernerni, stokro? w??kszemi, ni? w Warszawie

i Lwowie: na ka?dym kroku praca ich by?a sp?tana

gro?nemi niebezpiecze?stwami. Wile?skie niewiasty

pracowa?y niczem nieustraszone, podobnie jak owe

kobiety z pierwszej doby rozwoju chrze?cija?stwa,

które os?onione' cieniem nocy, za dni' prze?ladowa?

Dyoklecyana, sz?y zbie?a? potargane szcz?tki um?

czony?l-i braci. Tekla Kleczkowska, Stefanja Falska,

SIOstry Dalewskie, Houwaldtowa.. Ludwikowa Kon

dratowiczowa (wdowa, po W?adys?awie Syrokomli)

i ca?a ci?ba innych, na bruku wile?skim, zbroczc

nym obficie krwi? traconych, wytrwale, cicho nio

s?y czyny mi?osierdzia chrze?cija?skiego ...

We Lwowie, pomimo ci?g?ych waha? ówcze

snego rz?du austrjackiego, to pr?e?laduj?cego

ka?dy objaw patrjotyczny, do' udaj?cego, lZ

nic nie widzi, praca by?a ?atwiejsz? i bezpieczniej.'

sz?. Sz?a ona ra?nie, przewa?nie pod sterem umie

j?tnym Felicji Boberskiej. Wymownym czynem za

checa?a ona kobiety galicyjskiej dzielnicy, by w

chwili 'owych wielkich wysi?ków m?skiej po?owy

spo?ecze?stwa d?o? kobiety-Polki uj??a lemiesz

pracy, u?atwia?a ciche mi czynami mi?osierdzia i po

?wi?cenia te krwawe zapasy, trudy walki ... "My,

niewiasty
- mówi?a jej odezwa -

potrafi?y?by?my

pozosta? ca?kiem bezczynnie, nie usi?owa?y nie??

walcz?cym ?adnych us?ug i ulg? oT o, co my, nie-
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wiasty mo?emy, to nie?my: prac? r?k naszych
i ka?dy grosz uzyskany najwi?ksz? oszcz?dno?ci?" ...

S?owa F elicji Boberskiej nie posz?y na marne.

Zbierane przez Lwowianki fundusze wytwarza?y
dla powstania znaczn? pomoc materj aln?, Kiero
wa? t? dzia?alno?ci?, w lecie J 863 roku, "Komitet nie
wiast polskich we Lwowie" ... Do tego Komitetu
Rz?d Narodowy dnia 26 czerwca J 863 r. wystosowa?
pismo, pe?ne uznania dla prac Lwowianek. Czytano
w owern pi?mie nast?puj?ce wyrazy: ... "Wy do

tej walki straszliwej zdoJa?y?cie przynie?? co? wi?
cej nad ?zy i modlitwy: silne, bo kochaj?ce, wierne,
bo nadziei pe?ne, stoicie u krat wi?zienia, chylicie
si? nad ?ó?kami szpitalne mi, a z grosza waszego,
co ju? zasila? wdowy i sieroty, zosta? jeszcze jeden
pieni??ek kosztowny, za który kupujecie t? b, o?

drog?, co. ma da? wolno?? Ojczy?nie naszej. Nie

wiasty polskie! R l ?d Narodowy dzi?kuje wam za to ...

"

Podobn? dzia?alno?? kobiety - ?olki spotykano
w owej epoce w ?ytomierzu, w Kijowi?, w Kamie?cu

Podolskim, w wielu miejscowo?ciach na Litwie, poza

Wilnem, które nie dawa?o si? prze?cign?? ?adnemu

z miast na drodze po?wi?cenia i ofiarno?ci.

Na owej dzia?alno?ci nie zamyka?y si? szranki

pracy' kobiet naszych w powstaniu styczniowem.
S?aba ich d?o? nie bra?a or??a, lecz niejedna po

?o?y?a pzawdziwie bohaterski? zas?ugi na poiach
walki i doko?a obozów. Przewozi?y one bro? i ko

respondencj? z ?ddzia?ów powsta?czych do ró?nych
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urz?dów narodowych; podejmowa?y si? wypraw naj
niebezpieczniejszych, zlece? prawie nie do pokorianja
z powodów rozmaitych trudno?ci, wielekro? ryzyku
j?c ?ycie, wychodzi?y, z owych przepraw' zwyci?
sko.

Kobiety, utrzymuj?ce sta?? komunikacj? oho
zowisk z Warszaw?, nazywano kur jer k a m i.

Kur jer ki; tyle dowodów po?wi?cenia z?o?y?y, i?

ich pami?? powinna by? czci? otoczona. I?? z bro

ni? w d?oni na nieprzyjaciela, na polu walki, by?o,
zaiste, rzecz? ?atwiejsz?, wymagaj?c? mniejs?ej· od

wagi, ni? d?ugie dnie i noce przedziera? si? przez

du?e przestrzenie, nape?nione wojskiem nieprzyja
cielskiem, omija? stra?e, wymyka? si? brutalnej
pogoni, narazac si? na zniewagi. Na takie próby
gotowe tylko by? mog?y kobiety - Polki o wielkiej
mi?o?ci Ojczyzny.,.

Z or??em w d?oni, w szeregach zbrojnych
widziano tylko jedn? kobiet? niezmiernej odwagi,
a zarazem i po?wi?cenia -

Henryk? Pustowójtówn?.
Nie by?a' ona pochodzenia rosyjskiego, jak mylnie
twierdz?. Ojciec jej, W?gier Pusztaj, ,emigrowa? do
Rosji, przybra? nazwisko Pustowojtów, matka z do
mu Kosakowska, nie by?o w jej ?y?ach ani kropli
krwi rosyjskiej. Imi? jej cz?sto ,spotykamy na kar
cie dziejów powstania styczniowego, lecz pióra,
zarówno historyków jak i dramaturgów, niestety,
nie zdo?a?y dot?d poda? wiernie rysów duchowego
oblicza tego dziewcz?cia -

rycerza. Ludzie nie owej
epoki, którzy o niej pisali, mierzyli j? miar? pospo-
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lit? czasów pó?niejszych i barwami swej fantazji
zatarli prawdziwo?? jej rysów.

Dora?nych czynów po?wi?cenia i cierplen,
i strat, i bole?ci, i ?ez kobiet naszych w owych cza

sach nikt nie zliczy, wsi?kn??y one w przesz?o?? ...

Któ? dzi? obliczy, kto opowie, ilu rannych ocali?y
drobne d?onie niewie?cie, podczas doby walk bez
nadziejnych, ilu ich wywioz?y w lasy, ukry?y w nie

dost?pnych matecznikach puszcz litewskichr.i. Któ?
dzi? zmierzy ilo?? stoicyzmu matek, ?on i dziewic
polskich, patrz?cych na rany ci??kie, na oderwane
szcz?tki cia? potarganych, które u lo?a cierpie? nie

tylko okazywa?y s?odycz siostry mi?osierdzia, ale

m?stwo m?czennicy; gdy? wróg, napadaj?c na szpi
tale improwizowane, zabija? rannych, mordowa?
i lekarzy i piel?gniarki. Praca nad przygotowaniem

rekwizytów wojskowych niekiedy nara?a?a niedo?

wiadczone m?ode dziewcz?tka na ?mier? lub kalectwo.
W Krakowie dnia 7 sierpnia 1863 roku, wybuch prochu

<w kamienicy pod Nr. 283 przy ul. Szewskiej, pozba
wi] ?ycia kilka m?odziutkich dziewcz?t. pracuj?cych
nad robieniem ?adunków dla powsta?ców. Jeste?my
w mo?no?ci zapisania tylko jednego nazwiska z ofiar

tego wypadku, 17-letniej Marji Wiatrowiczówny.
By?y i takie, co' ch?tnie krew w?asn? przelewa?y,

by ocali? bodaj jedno ?ycie zagro?onego bojownika
o wolno?? ... Dajemy jeden z przyk?adów. Do dworu

pewnego ziemianina litewskiego przywieziono ranne

go powsta?ca, lecz wnet potem wpad?o wojsko nie'

przyjacielssie. Rannego ukryto w piwnicy; krew
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wszak?e z ran zdr?dzi?a go; domagano si? natych.

miastowego wydania. Wówczas m?odziutkie dziew

cz?tko, s?ysz?c to w drugiej izbie, zada?o sobie no

?em kuchennym ran? w r?k? i rzek?o do wroga:

"to krew moja ... ja si? skaleczy?am przypadkiem".

Nie poruszamy tu c?ziedziny cierpie? kobiet

naszych, trac?cych wówczas swych najdro?szych,

dziedziny bole?ci ?on, matek, sióstr; nie mówimy
o zn?caniu si? nad naszemi niewiastami, smaganych

rózgami w izbach inkwizycji, w wi?zieniach, wysta

wionych na tysi?czne prywacje w ziemi wygnania;

nie mówimy o dziedzinie bolu bezbrze?nego, który

przenika? prostacze a kochaj?ce serca mnóstwa ma

tek oz za?cianków litewskich i ?mudzkich -

z Ibian,

z Jaworówki, ze Szczuk i z innych osad, spalonych.
z rozkazu Murawjewa - p?dzonych na Sybir ca?erm

rodzinami. One znaczy?y swój pochód ?a?obny mo

gi?ami drobnych dziatek ... To inna dziedzina... T u

starali?my si? da? drobny tylko szkic udzia?u kobiet

naszych w owej pami?tnej walce o niepodleg?o??,
wskaza?, i? obok d?oni m?skiej i d?o? niewie?cia

spieszy?a do pracy wyzwolenia.i. obok pokole?
m?skich i niewie?cie zape?ni?y przestrzenie Sybiru.

Pobie?ny to zarys: sk?adamy go jako ?wia·

dectwo dziejowe na grobach pokolenia, ju? w znacz,

nej cz??ci wygas?ego, jako ho?d uwielbienia dla ba

bek i prababek dzisiejszej polskiej kobiety, która

oby pami?ta?a, i? w tych mogi?ach niewiast 186J

t 864 roku, spoczywa n?pi?lmiejszy kwiat narodu.

Kraków, w styez.niu ,,, i reku.



NIEZAPOMNIANE ROCZNICE.
5 sierpnia '1864 r. - 5 sierpnia 1914 r. - 5 sierpnia 1915 r •

. ,."Cokolwiek zejdzie na przysz?o?ci grz?dzit:!,
Kwiatami ho?du dla was kwitn?? b?dzie".

Niedawne to stosurikowo czasy, gdy znaczna

cz??? Polski, podczas ostatnich usi?owa? swego wyz
wolenia si? z pod jarzma Moskwy, krwi? w roku
1863/64 sp?yn??a. - Ma?o co wi?cej ni? pó? stulecia

od owej doby ubieg?o, a jednak xi?ga tych dziejów,
'kre?lonych ?zami, kurzem bojowym, dymem po?ogi

miast, wiosek i za?cianków na Litwie, Zmudzi i Pod
?asiu, odbijaj?ca na swych kartach echo bezbrze?
nego bólu, który wzbija? si? ku wy?ynom z cichych
osad wyrzynanych przez wroga, z Suchedniowa,
Z Tomaszowa Ordynackiego -

xi?ga ta dzi? prawie
nie do odczytania... Zblad?y g?oski, zatar?y 'si? wy

razy ... Co dziwniejsza, co smutniejsza, brak usi?owa?,
zmierzaj?cych do odczytania umiej?tnego, sumienne-

M .. rjan Dubieeki: Echa 8.

,



I?4

go ... Tradycje ówczesnych pokole? zamar?y w g??bi

grobów; pó?niejsze pokolenia, wychowane w innych

warunkach, w atmosferze przesi?kni?tej wrogiemi

wp?ywami, nie mog?y, po cz??ci nie umia?y przecho

wa? owych' nici, wi???cych przesz?o?? z dniami pó?-
. . .

mejszerm.

T ak p?yn??y la'ta d?ugie, a liczne i smutne po

powstaniu styczniowem. P?yn??y w?ród ciszy ?mier

ci. I zacz??y si? ukazywa? na obliczu spo?ecze?stwa

znaki nie letargu, ale zgonu.

Wesz?..y na aren? ?ycia w niektórych dzielnicach

takie ?ywio?y, dla których niewola ducha i cia?a prze

sta?a by? rzecz? ra??c? i sromotn?; Iacno naginali
swe szyje do ?a?cucha jasyru; wróg zabiera? im

ca?? dziedzin? ducha, pozwala? wszak?e powi?ksza?

dobrobyt, w?ród którego ich serca zastyg?y, my?l za?

coraz bardziej ku W schodowi si? zwraca?a ... Tryumf

wroga, zdawa?o si?, by? zupe?ny; widzia? bowiem swo

bodnie, ?e sta? si? nie tylko panem ziemi i cia? na

szych, ale posiad? dziedzin? ducha naszego ...

Pracowa?aMoskwa na ów tryumf d?ugo, lat

prawie pi??dziesi?t ... Siew zag?ady niezupdnie szed?

na marne.

Rozpocz??a prac? przy .skrzypie szubienic, na

obszarach zniszczonych, wyludnionych, do których
rusyfikacji przyst?pi?a z ca?? bezwzgl?dno?ci?. Zwy
ci?zca przygniata? zbrojn? stop? obalonego zwy

ci??onego.

Ju? w po?owie kwietnia 1864 roku powstanie
najzupe?niej wygas?o, Po pi?tnastomiesi?czn?ch wal-
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kach, niezmiernych wysi?kach, po wielkiem przele
wie krwi na przestrzeniach od Prosny i górnej Wis?y
a? ku D?winie, Polska wycie?czona, ?udz?ca si?

? ?udzona, i? obca pomoc mo?e jej nadej?? -

a nie
nadesz?a -

w tych mocowaniach si? upad?a ... By?a
chwila zainteresowania si? wielkiego naszemi usi?o
waniami, t? walk? beznadziejn? narodu ujarzmione
go, zainteresowania si? ludów i rz?dów Europy. Ludy
obce wo?a?y o pomoc czynn? dla nas i s?a?y swych
synów, jako ochotników, do powsta?czyc h szere

gów; rz ?dy wyst?pi?y z interwencj? dyplomatyczn?,
która, niepoparta or??em, owoców me przy
nios?a.

Jednocze?nie si?y nasze, ?rodki i poprzed
nia energja upada? zacz??y, wyczerpywa? si? gwa?
townie, a równie? i nadzieje, na obcej pomocy oparte,

znik?y. W osiem dni po wielkiej katastrofie w War

szawie, jak? dla powstania by?o uwi?zienie Trau

gutta, a zarazem zburzenie resztek rozsypuj?cej

si? w gruzy machiny administracyjnej insurekcji
xi?z? W?adys?aw Czartoryski, agent polityczny
powst ania przy dworach francuskim i angielskim.
us?ysza? z ust Napoleona lU, ?e Polska odt?d nie

mo?e liczy? na pomoc F rancji ... Obecnie rzeczy si?

zmieni?y - mówi? monarcha, ówczesna wyrocznia

Europy - krew, która dzisiaj leje si? w Polsce, jest

zupe?nie bezp?odn? ...

Dzia?o si? to 18 kwietnia ) 864 roku, 'I? chwi

li, gdy ju? krew ta by?a na wyczerpaniu: or??

wytr?ci?a przewaga rosyjska, krwi wi?cej ju? na
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placach tracenia p?yn??o. i w strasznych inkwizy

cjach wi?zie? moskiewskich, ni? na polu walk.
,

Od dnia owej audjencji xi?cia W?adys?awa Czar

toryskiego u cesarza Francuzów, wszelkie nadzieje ob

cej pomocy znikn??y, ale jeszcze jedna pot?ga g?os

zabra?a, jedyna, która w?ród gabinetów pa?stw

chrze?cija?skich, obok Turcji, ani w XVIII wieku,

ani pó?niej nie uzna?a faktu rozbioru Polski - by?
to. g?os Stolicy Apostolskiej.

Ówczesne milczenie Europy, w owej chwili

rozpocz?te, a maj?ce trwa? lat kilkadziesi?t, przer

wa? dnia 24 kwietnia Pius IX swem przemówie
niem publicznem, w kaplicy Propagandy... Nie

nawo?ywa? on do pomocy
? by?oby to zapó?no,

lecz wskazywa? na cierpienia naszego narodu

i z naciskiem zaznacza? d??no?? Rosji do ZnISZ

czenia katolicyzmu.

"Uroczysto?? dzisiejsza (by? to dzie? ?w.

m?czennika Fidelisa) przypomina mi - mówi? pa

pie? - ?e za dni naszych s? równie? m?czennicy,

cierpi?cy i umieraj?cy za wiar?. Dusza moja ?cie?

mona jest srogim niepokojem, za spraw? pot??
nego monarchy niekatolika. Monarcha ten u?ywa

ca?ej pot?gi swojej, aby zniszczy? prawdziw? wia

r?, a bierze za pozór powstanie, które zgnie?? za

mierzy?. ..

"

Tu, w dalszym ci?gu przemówienia,
Pius IX wylicza? wszystkie ciosy, jakie spada?
ju? zac???y mi Polsk?, przewidywa? jeszcze wi?k
sze; mo?e przed jego wzrokiem przesun??y 'si?

obrazy owej martyrologji ludu na Podlasiu i w ziemi
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Che?mskiej, która po kilku latach mia?a si? rozpocz??,i zako?czy? wezwaniem do motlitwy "za te liczne,a niesz??liwe rodziny, co na wygnanie id? w str efypó?nocne, podczas gdy ich dobytek i ?iemi? roz .

·daj? cudzoziemcom"
...

Pot??ny g?os bezbronnego starca wzniós? si?ponad Europ?, zaczynaj?c? ju? zapomina? o kwestji polskiej, budz?cej przed kilku miesi?cami
ni.ezmierny entuzjazm,' i jedyny by? to ju? wów
czas g?os, ??daj?cy od rosyjskiego w?adcy rachunku z krwi polskiej... Inni milc?eli... Pius IX wno?i? pierwiastek, przewa,?nienieznany dyplomatomi gabinetom -

pierwiastek chrze?cija?skiego sumie
ma,

Wyra?nie zaznaczy? w owej pami?tnej allo,
kucji, ?e "sumienie nie pozwala, mu milcze?",
aby .. w dniu s?du nie mia? powodu stosowa? do
siebie tych strasznych s?ów:

.. Vae mihi, quia tacui" ...

(Biada mi, bo milcza?em).
G?os ten brzmia? niby w pustyni -

nigdzie.
echa nie znalaz?. Rozlega? si? i ponad Polsk?, za

mienion? w jedn? wielk? ruin?. Nie budzi? otu

chy, gdy? o zbrojnym oporze nikt ju? nie marzy?.
Zupe?ny pogram powstania sta? si? faktem doko
nanyrn.i. Je?eli jeszcze tu i ówdzie b??ka?y si?
ma?e grupy lub jednostki zbrojne, nie by? to ju?
ruch powsta?czy, ale ludzi?, szukaj?cy ocalenia,

Rosja na ca?ym obszarze ziem polskich'
'tryumfowa?a, zwyci?stwo swe znacz?c mnóstwem
szubienic, wznoszonych w miastach i miastec%kach

I
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tysi?cem okrucie?stw,; obmy?laniem ?rodków prze

kszta?cenia ziem polskich na Rosj?, zamiany du

szy polskiej na rosyjsk?... T ak. W róg ten prze

mo?ny nie poprzestawa? i nigdy nie poprzestaje

na samym zaborze ziem, lecz stara si? ujarzmia?

ducha pokonanego narodu, niszcz?c jego kultur?,

wydzieraj?c z' serc i umys?ów wiar?, zaszczepia

j?c pragnienia wy??cznie materjalistyczne. Schle

bianie instynktom najbardziej poziomym stanowi

?o wielekro? bro? zaborców i niszczycieli wszel

kiego duchowego dorobku ludów podbitych ...

T ego rodzaju exterrninacja, rozpocz?ta wne?

po upadku powstania styczniowego, trwa?a w ci?

gu dziesi?tków lat i, niestety, nie pozosta?a bez

nast?pstw. Proces zag?ady naszego narodu, prze

kszta?cenia go na naród inny, by?' prowadzony

wytrwale na ró?nych drogach przez Rosj ?. Przy

st?powano do tej, wszystko niweluj?cej, roboty,

ju? w dniach ko?cz?cych powstanie; jeszcze krew

nie osch?a na palach, przy których rozstrzeliwano

powsta?ców, jeszcze trawa nie okry?a kobiercem zie

lono?ci mogi? w g??bi lasów, jeszcze powrozy ko?ysa?y

si? u szczytów szubienic, a ju? z dalekich obszarów

Rosji nap?ywa?y dumy dzia?aczy rosyjskich, niby

ptactwo na ?atwy ?er na pobojowiskach... Zer,

zaiste, by? obfity, wystarczy? na lat pi??dziesi?t
i starczy?by prawdopodobnie na drugie p.ó? wieku ...

·
.

U pocz?tku nowego okresu robót ruszczy

.cielekich, burzenia dorobku cywilizacji starej nad



09

Wis??, uchwali?a Moskwa ?wi?ci? wielki tryumfu,
dzie?, tryumfu, co jej nie tylko' zapewnia? usta?e ...

nie si? u granic ?rodka Eropy, lecz odmyka? bra
my do wn?trza starego l?du, do ognisk kultury
chrze?cija?skiej, któr? pr?dzej lub pó?niej mog
?aby zniszczy?, gdy? to; wedle jej poj?cia by?
"zgni?y Zachód:' ...

Dzie? tryumfu nad powstaniem polskiem, uto

pionem we krwi i po?odze, mia? dla Rosjan znaczenie
wielorakie: powinien by? wskaza?, i? naród polski od
t?d ma by?. wyt?piony i zarazem, ?e si? stan??o nader
mocn? stop? u bram europejskiego Zachodu,
który pr?dzej lub pó?niej równemu ulegnie losowi.

Tryumf postanowiono urz?dzi? na sposób so

bie w?a?ciwy; -

wzniesiono w Warszawie szubie

nic?, na której miano zniszczy? pi?? istnie? ludzi

szlachetnych, zniszczy? w godzinach po?udniowych,
by miasto ca?e mog?o ów tryufm ogl?da?. zniszczy?
w?ród ?wietnej dekoracji mundurów wojskowych
i cywilnych w?adz rosyjskich, przy d?wi?kach
orkiestr i tr?b wojskowych.

Dzie? 5 sierpnia 1864 roku sta? si? owym

dniem tryumfu Rosji. Pi?ciu m?czenników spra

wy narodowej, sprawy walki o wolno?? i. niepod-.
leg?o?? Polski, miano w owym dniu straci?. Naz

wa?a Moskwa t? egzekucj?, przeprowadzon? z wiel

k? uroczysto?ci?, straceniem Rz?du Narodowego,.

powsta?czego.

Dzieje powstania styczniowego mówi? nam.

?e w ostatniem pó?roczu walki wcale nie istnia'?
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?aden Rz?d Narodowy kolegjalny; 'naczelna w?a

dza spoczywa?a w r?ce jednego cz?owi?ka, posia

daj?cego atrybucje dyktatorjalne, acz tytu?u tego

wcale nie u?ywano. By? nim Traugutt, rzeczywisty

tajemny dyktator powstania, od pa?dziernika 1863

do kwietnia 1864 roku, jednak bez tej nazwy,

Dla Moskali wszak?e publiczne stracenie owego

"Rz?du Narodowego" w osobie jednego cz?owieka

zdawa?o si? niewystarczaj?cern. Postanowiono do

da? do tej jednej ofiary jeszcze cztery inne, mnie

maj?c, ?e wi?ksza ilo??' osób jednocze?nie str aco

nych jako "Rz?d powsta?czy", wi?ksze na t?umie

zrobi wra?eni'a i przekona, ?e ju? ca?a ta w?adza

tajemna, której kraj tak d?ugo ulega?, wykryt?

doszcz?tnie zniszczon? 'zosta?a ..

... Dowolno??, jak w wielu czynno?ciach, tak i

w tym razie tu rozstrzyga?a. Wiadomo?ci, 'posiada
ne przez komisje ?ledcze rosyjskie,' ba?amutne

by?y i wielokro? sprzeczne: fa?tazja uzupe?nia?a
niewiadomo?? i braki. Przypuszczenia i wyobra?nia

komisyj ?ledczyc? wytworzy?y równie? wielu dyg

nitarzy w organizacji' powsta?czej, jak i owych
czterech domniemanych cz?onków Rz?du Narodo

wego, których dano Trauguttowi za -towarzyszy

m?cze?skiego zgonu, kreowa?y w?adze rosyjskie
wedle w?asnych domniema?.

-'

Byli to m??owie pod wielu wzgl?dami nie

zwyk?ej miary, postacie pi?kne, iIader powa?nie
na obowi?zki wobec kraju patrz?ce, ludzie wieI-'

?ciego po?wi?cenia, lecz w ?adnym okresie powsra-
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nia nie zaliczaj?cy si? do cz?onków Rz?du Narodo_wego, instytucji najwy?szej w tej mist?rnej, a skomplikowanej budowie w?adz powstania styczniowego.Jaka panowa?a dowolno?? we wskazywaniuprzez Moskali stopni, rzekomo zajmowanych worganiz?cji, i w ferowaniu wyroków na ludzi, stoj?cych nawet zdala od udzia?u w powstaniu, j askrawym dowodem zaoczne os?dzenie i skazanie napowieszenie xi?dza Albina Dunajrwskiego, pó?niej,szego biskupa krakowskiego i kardyna?a, a wóczas
regensa ,seminarium duchownego w Warszawie ...Nie nale?a? on wcale' do organ?zacji, nie bra? naj.
mmeJszego udzia?u w powstaniu i na pocz?tku J 864roku opu?ci? Warszaw?, niemniej os?dzono go za
ocznie, jako rzekomo dyrektora wydzia?u spraw
zagranicznych w organizacji narodowej, i gdybynie jego wyjazd do Krakowa, tudzie? Opór w?adz
austrjackich, które go nie chcia?y wyda? Rosji,
by?by stracony z Trauguttem, którego nie zna?, o

którym zaledwie mo?e co? nieco? s?yszaL.
W przededniu owego dnia tryumfu, maj?cego

ai? odby? 5 sierpnia, ukaza? si? w dziennikach
warszawskich, a wnet 'potem we ws?ystkich oficja]

- nych gazetach ca?ej rosyjskiej monarchji. obszer
ny komunikat urz?dowy, donosz?cy o wykryciu
wszys?kich ga??zi organizacji powsta?czej i o wy-

-

rokach na jej cz?onków. Pi?tnastu skazywano na

?mier?: pi?ciu miano straci? nazajutrz, a dla po

pozosta?ych w drodze ?aski zamieniono w ostatniej
chwili szubienic? na katorgi.
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Rzeczony komunikat sta? si? niejako has?em.

dla Warszawy, i? si" stawi?a w liczbie kilkunast?

tysi?cy na wielkiem b?oniu, oddzielaj?cem miasto.

od cytadeli. T?umy ludzi ró?nego stanu ci?gn??y

nazajutrz od wczesnego poranka na owo pole

?mierci, gdzie mia? si? odby? dzie?' tryumfu dla,

Mo?kali, a dla Warszawy dzie? pogrzebu wszel-

kich nadziei.·

Walka ju? by?a zagas?a, ale nastrój Warsza-·

wy ówczesnej jeszcze ?yt W skazywa?y to t?umy,

zalewaj?ce. tak zwany, stok cytadeli, t?umy nie ci e

kawo?ci? sp?dzone; sprowadzi?a je ?a?o?? g??boka.

przejawiaj?ca si? w ich ?zach. w j?ku niewiast, w po

nurym spojrzeniu m??czyzn ... Wojsko nader wcze?nie

otoczy?o stos ofiarny pi?ciu istnie? ludzkich. By?a

to wielka szubienica. wzniesiona mrnej wi?cej w'

tern miejscu. gdzie obecnie znajd?j? si? zabudowariia

dworca Gda?skiego, prawie wprost fortu Ale'"

xiejowskiego.
Pospolicie tracenia odbywano wtedy w godzi-

nach bardzo wczesnych, lecz t? uroczysto??, stwier-.

dzaj?c? niejako ostateczne unicestwienie idei wol

no?ci i niepodleg?o?ci Polski, przesuni?.to na godzi,

ny pó?niejsze.
Dzie? by? pi?kny. pogodny, ciep?y ów nieze-

pomniany 5 sierpnia. Mg?y poranne, skupiaj?ce si?

nad Wis??, rozproszy?y promienie s?o?ca i gdy.

ju? ostatnie smugi mg?y znik?y, z poza murów cyta

deli ukaza? si? ponury korowód. Na czele jecha?

aa koniu kat, za nim, w otoczeniu konnej ?andar ..
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merji z obna?ouemi szablami, post?powa?o powol
nym krokiem pi?? wózków jednokonnych, u?ywa
nych zwykle do wywo?enia ?miecia; na ka?dym z

nich jecha? skazaniec z odkryt? g?ow?, wraz z

zakapturzonym zakonnikiem, kapucynem. Po obu
stronach' orszaku post?powa?y zbrojne szeregi pie
choty.

W tym porz?dku, w jakim urmesz czonn naz

wiska skazanych w wyroku, w jakim ich prowa
dzono na rusztowahie, w tym samym porz?dku

.

ich wieziono na stracenie ... Jecha? wi?c na pIer

wszym wózku Romuald Traugutt, tajemny dyk
tator, ze swym spowiednikiem, O. Serafinem; dalej
Rafa? Krajewski, dyrektor wydzia?u spraw wewn?

trznych, a towarzyszy? mu spowiednik, O. Felix;
wreszcie Józef Toczyski, dyrektor wydzia?u skarbu,
Roman Zyli?ski, naczelnik poczt i expedytury i

Jan Je?iora?ski, który zaledwie par? tygodni spra

wowa? funkcje po Zuli?skim i, jako urz?dnik w

zarz?dzie kolei ?elaznej, by? naczelnikiem organi
zacji dr óg ?elaznych, ?mier? ponosz?c mniej za

winy. w?asne, których by?o niewiele, ni? za zacho

wanie si? kolei warszawsko' wiede?skiej i bydgos
kiej, b?d?cych na us?ugach powstania.

U stóp rusztowania nasi "morituri" stan?li
wobec ?wietnego orszaku generalicji i w?adz rosyj
skich... U stóp tej polskiej Golgoty spotka?y si?
dwa ?wiaty, tak bardzo ró?ne: ?wiat chrze?cija?ski,
?wiat zachodniej cywilizacji, walcz?cy o wolno??



?24· \

.sumierna, wolno?? wiary, wolno?? rozwoju my?li i

zachowania swych w?a?ciwo?ci narodowych -

to

nasi skaza?cy; a tu? obok, przyodziany w pe?ne blasku

mundury, ordery, ?wiat inny
- s?udzy i niewolnicy

'Caratu, ?wiat wschodni, wychowany od wieków w

niewoli cia?a i ducha, dla którego szlachetniejsze

porywy my?li, uczucia, p?yn?ce z nauki Chrystuso

wej, by?y i pozosta?y obcemi ... Owa te r6?ne ?wia

ty i dzi?, po up?ywie pó? wieku, nie zmieni?y oblicza

swego. I dzisiaj lepsze jednostki narodu naszego

d??? do zastosowania zasad moralno?ci osobistej

do post?powania ca?ego narodu, i teraz wierz?, i?

mi?o?ci? .mo?na zwyci??y? wroga... Nie pró?ne to

moje s?owa .. Rafa? Krajewski, id?c na ?mier?, mówi

do swego spowiednika, ?e boleje nad Moskalami,

"i? si? tak ha?bi?, trac?c ich", a gdy opuszcza sw?

'Cel? wi?zienn? powiada do oficera moskiewskiego,

który by? jego wi?ziennym stra?nikiem:" w panu

chc? u?ciska? Moskala, a pan nazwiskiem swojem

go przedstawiasz" 00' poda? mu r?k? i u?ciska? go,

s?dz?c zapewne, i? to mi?o?ci chrze?cija?skiej zia

rno, rzucone na gleb? rosyjskiej duszy, wyda z

czasem owoc, godny chrze?cija?skiej cywylizacji ..

·

Niestety, na tej opoce kwiat mi?o?ci bli?niego uró??,

nawet dot?d, nie zdo?a?. Po pi??dziesi?ciu latach.

gdy Rosjanie zniewoleni zostali pod naciskiem ob

cego or??a do opuszczenia ziem polskich, po?og? sze

rzyli w?ród wiosek i miasteczek naszych, podpalali
i umy?lnie tratowali pola zieleni?ce zbo?em, a na

wzór mocarzy staro?ytnej Asyrji lub Babilonu. wy-
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p?dzali w g??b swych rozleg?ych krajów setki tysi?cy.ludno?ci polskiej na
r

g?ód, na zatracenie ...

Rezygnacja, powaga, spokój, z jakim te ofia
ry tryumfu rosyjskiego sz?y na ów stos ?miertelny,
budzi?y podziw nawet u wroga. Bole?? indywidu
alna, i? tak nagle zrywaj? si? nici ich ?ycia, wi?
??ce te szlachetne dusze z ziemi?, z rodzin?, jest im ob
c?, bolej? jedynie bole?ci? narodu, my?l ich sprawdza,
czy dope?nili swych wszystkich obowi?zków wobec
Ojczyzny. Widzimy to wyra?nie w tych kartkach Rafa
?a Krajewskiego, które z wi?zienia zdo?a?y si? prze
dosta? do rodziny, w 'po?egnalnym li?cie do matki,
sióstr, braci, Romana ?uli?skiego:

?

"Czegom nie dope?ni?-pisze on do rodziny
wy, najdro?si, i dziatki wasze cnotliwem i wedle
Boga ?yciem dope?nijcie. T ego rodzaju zwi?zek
mój z wami rozerwany nie zostanie"...

,

Kap?ani, towarzysz?cy naszym strace?com w

podró?y na stos ofiarny -

acz nie po raz pierwszy
pe?nili ów smutny obowi?zek - strwo?eni byli,
"bo to wyczekiwanie jest straszne i wyczerpuj?ce;.

mnie ?zy w oczach stawa?y -

opowiada? pó?niej
O. F elix

.

- ale om spokojni, a patrz?c na

Rafa?a (Krajewskiego) krzepi?em moj? odwa

g?" ...

Podczas d?ugiego czytania wyroków, skazani

z cicha 'rozmawiali ze swymi spowiednikami, a my?l
ich bieg?a z tej ziemi, zbroczonej krwi? i oblane;
?zami, ku ?yciu innemu, którego bramy przed nimi.

si? otwiera?y ...
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Rafa? Krajeweki sta? obok Traugutta, om Je

dni bli?ej z sob? si? znali z po?ród grona traco

nych
- Toczyski mm ej zna? Traugutta, a dwaj

pierwsi rozmawiali z sob? wzrokiem i po chwili ich

d?onie z sob? spotka?y si? w u?cisku przed?rniert-'

nym. U?cisk to by?, jak ojca z synem; Krajew

ski bowiem, podczas ostatniej doby ?ycia, w rozmo

wie po?egnalnej z siostrami, tak si? wyrazi?: "Mój

los wcale nie jest nieszcz??liwy; dzi?kuj? za niego

Bogu, bo jaki? to zaszczyt dla mnie gin?? razem

z Trauguttem; to ?wi?ty cz?owiek! Ja go czcz? wi?

cej, mz ojca, to drugi Ko?ciuszko! Gdybym go

jeszcze tu zobaczy?, tobym mu si? do nóg rzuci?'.

Ja z nim umieram; drugi po nim - to prawdziwe

szczescie ; Chcia?bym tylko, ?eby ju? nikt po nas

nie gin?? na szubienicy... bo zawsze to smutno gi

n?? z r?ki ludzkiej" ...

... D?ugie wyroki odczytano; wojska sprezento

wa?y bro?; a r?ce oprawców narzuci?y na swe ofiary

biale opony i wprowadzi?y je na nfsztowanie ...

Z ca?ym spokojem "morituri" wzi?li na siebie te

bia?e szaty, w których mieli przej?? do wieczno?ci;

r?k im nie wi?zano, prawdopodobnie przez zapom

nienie. Toczyski uca?owa? sznur, którym' go mia

no udusi?, wskazuj?c tern samem rado??, ?e ginie
za wolno?? Ojczyzny ... Traugutt r?ce z?o?y?, jak do

modlitwy, podniós? je w gór? i w tej pozycji po

zosta?, wzniós?szy oczy ku niebu, modl?c si? za

oprawców ziemi ojczystej b?agaj?c W szechmoc

nego o jej wyzwolenie ...
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Gdy ta bia?a, szczup?a -posta? Traugutta, a

wnet i inne cztery zawis?y w powietrzu, z tysi?ca
piersi, niby Pfmruk burzy, rozleg? si? j?k ?a?osny ludu.
fala g?ów zako?ysa?a si? i owe niezliczone t?umy
pad?y na kolana ... Orkiestra wojskowa na dany znak
marszem tryumfu stara?a si? zag?uszy? ten j?k
?alu.

Chwila to by?a pe?na grozy... Warszawa j?
odczu?a g??boko; miasto w owym dniu sta?o si?
niby wymar?em, cichem i pustem.

Nieznanem pozosta?o miejsce pogrzebania zw?ok
w jednej z fos cytadeli owych pracowników na polu
wyzwolenia Ojczyzny i wyznawców wiary w jej nie

podleg?o??. Przysz?o?? jednak uczci to ca?e
b?onie, jako ?wi?te miejsce narodowych pami?tek.

Moskale, pragn?c w?asnemu rz?dowi, a zara

zem i Polakom, okaza?, i? ca?a wy?sza organizacja
w stolicy ju? zupe?nie wyt?piona, urz?dzili w pi??
dni po 5 sierpnia rodzaj publicznego korowodu tych,
co zajmowali wy?sze stopnie w szeregach biur

Rz?du, a wtedy nie zostali straceni... By?o
ich o?miu, którym zamieniono -

szubienic? na

katorg? syberyjsk?. Pospolicie wyprawiano w nocy
takich skaza?ców na Sybir; tym razem zmienion?
regulamin. W prawdzie o ?wicie odczytano im wy

rok i wyprawiono z murów wi?zienia, lecz na pla
cach cytadeli, u bram i na jej 'stokach, tak d?ugo
ich zatrzymywano, dodawszy do tej szczup?ej liczby
kilkudziesi?ciu skazanych powsta?ców z ró?nych
miast królestwa, i? kiedy

.

wprowadzono do miasta

f
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ca?? t? gromad?, by?y ju? ,godziny poranne, ruch

w mie?cie o?ywia? si?.

Niezwyk?y widok prowadzonych do miasta

w dzie? skaza?ców ?ci?ga? na ulice liczne rzesze

ludno?ci. Obj?tych wyrokiem sprawy Rz?du Naro

dowego starano si? ustawi? oddzielnie, u czo?a po

suwaj?cej si? powoli grupy skaza?ców ... T ak prze

szli przez ulice Freta, Podwale i stan?li ca?? falang?

na placu Zamkowym, u kolumny Zygmunta: tam

na d?u?sz? chwil? ich zatrzymano, niby pod pr?

gierzem... By? to niejako epilog tryumfu zwy

ci?zców, zarazem ostatnia karta epilogu powstania.

Nie mo?na bowiem nazwa? samochwalstwem Ro

sjan, i? ca?a budowa w?adi powsta?czych zosta?a.

ju? wówczas dclSzcz?tnie zburzon?, powatanie za?

nie istnia?o... Resztki wy?szych szczebli organizacji

naczelnej powstania pokazywano ludowi, jako do

tykalny owoc
: zwyci?stwa, jako ?up zdobywczy.

Pobudzi? chciano ciekawo?? t?umów stolicy,

obudzono jedynie nieukojony ból. Ze ?zami lud

patrza? na now? milcz?c? demonstracj? w?adzy ro

syjskiej, ze ?zami odprowadzi? ca?y ten ponury ko

rowód wygnaców na Prag?, do dworca kolei Pe

tersburskiej, gdzie zaleg? du?e przestrzenie wydm

piasczystych, okalaj?cych wówczas dworzec, i gdy'

dano sygna? odjazdu poci?gu, olbrzymim j?kiem

?egna? ich t?um ... T ak Warszawa w sposób serdecz

ny i ?a?osny rozstawa?a si? z ostatnimi pracownikami

organizacji narodowej.
· .



-

J29-

Up?yn??o lat" ,pi??dziesi?t; doba d?uga, a dziwnie ci??ka w ?yciu porozbiorowem
naszeg? spo?ecze?stwa ...

Rosja robi?a wszystko, co mog?a, dla ujarzmienia ducha, dla. spaczenia umys?ów polskich, dlazatarcia wszelkiej tradycji dziejowej, dla Zwtócenia my?i ku wschodowi. Ró?ne czynniki
naszego?ycia, mo?e bezwied?ie, wspiera?y jej zabiegi; gdy?nawet prasa polska warszawska ci?gle wskazywa?ana to, co za Prosn? lub za Drw?c? z?ego si?dzieje, nie

wspominaj?c oczywi?cie nie tylko o tern,co dzieje si? z r?ki moskiewskiej 'nad Wis?? ?rodkow?, Bugiem, Wieprzem lub Niemnem, ale nawet milcza?a o Warszawie. Za u?ywanie mowyojczystej w gmachach szkolnych'rozlega? si? ?wistbata rosyjskich pedagogów, ?wicz? cych polskiedzieci w Warszawie, ale prasa tameczna tegobliskiego j?ku zdawa?a si? nie s?ysze?, wci?? w skazuj?c na dzielnic? zachodni?. Tak si? rzecz dzia?ai z inne mi ucisku objawami. Kajdany, acz g??bokow?ar?y si? w organizm spo?ecze?stwa, przesta?ymu ci??y? -

organizm d?ugiem cierpieniem by?znieczulony .. D?uga niewola wyrobi?a prze?wiad
czenie, ?e si? jest stworzonym do bytu w upodleniu i zale?no?ci... ?wietne tradycje dziejowe
zosta?y zatracone.

Nagle nadesz?y chwile olbrzymiego znaczenia
dla Europy, dla ?wiata. Odezwa?y si? na pocz?tku
sierpnia 19 J 4 roku pierwsze wstrz??nienia, zapo
wiadaj?ce burz?' dziejow? o nies?ychanych rozmia-

Marian Dubieeki. Echa.
• <)



uch... l oto w nocy z 5 na 6sier.pnia, 1914· roku,

w
. pi??dziesi?t? rocznic? pami?tnego dnia tracenia

pi?ciu przedstawicieli walki o niepodleg?o?? na·

b?oniu warszawskiem, przez b?onia krakowskie,

w' obliczu mogi?y Ko?ciuszki przesun??y si? pierw

sze szeregi m?odzie?y polskiej 'zbrojnej, nios?c w kraj

has?a czynu zbrojnego, has?a d??no?ci do wyzwole-

.

ma Sl? ..

Nieliczni ju? dzisiaj ?wiadkowie i uczestnicy

ci??kich zmaga? si? powstania styczniowego ze ?z?

rozrzewnienia patrzali .na te zawi?zki Legjonów, na

owo zmartwychwstanie idei wywalczenia niepod

leg?o?ci, za któr? oni niegdy? oddawali ?ycie,

stawiaj?c je, b?d?: pod kule moskiewskie, b?d? pod

powróz szubienicy.
Dzie? 5 sierpnia J 914 roku, pom?ci? ów pi?ty

sierpnia z przed pi??dziesi?ciu laty, dzie? ?gonu

geneia?a T raugutta ? jego towarzyszy w m?cze?"

stwie, dzie?. wielkiego tryumfu Moskali.

Jeszcze rok jeden up?yn??.
Dnia 5 sierpnia ?915 roku Warszawa obudzi

la si? bez p?t rosyjskiej niewoli ... Bawarskie wojska

wesz?y do jej murów... W pierwszej chwili nie

zrozumiano donios?o?ci chwili dziejowej; ze szczytu

katedry ?w. Jana nie zabrzmia? dzwon rado?ci,

ale zadrga?y ko?ci tych m?czenników ofiarnych,

których przed 5 ? laty, niemal w tej?e godzinie,

pogrzeba?a d?o? moskiewska w fosach cytadeli,
.

zadrga?y rado?nie serca tych m?odych. acz nielicz-
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nych szeregów ?olnierzy z konspiracyjnych organizacyj niepodleg?o?ciowych, których m?ody oficer
'

I Brygady Legjonów, Tadeusz ?uli?ski*), wyprowadza? z murów Stolicy do obozu Legjonów pod sztan-dar Or?a bia?ego na pole krwi i chwa?y.
Opustosza?a od Moskali ich ?wi?tynia w Wat.szawie wzniesiona na placu Saskim, jako symbolpanowania ?ad nami; opustosza? moski ewski

.. klubmy?liwski," na tym?e placu,' gdzie ca?y szereg latbrata?y si? d?onie okrwawione ciemi??ycieli naszychz niejedn? polsk? d?oni?, znieprawiaj?c my?l i sumienie narodowe ... Dwa te gmachy z epoki niewoli
stan??y pustk?. Lecz natomiast rozwar?y si? izbyKazimierzowskiego pa?acu dla polskiej nauki, dok?dju? dzi? spiesz? naj m?odsze zast?py naszego spo?ecze?stwa, by w ?ródle prawdziwej wiedzy _

podanej uczciw? d?oni? w?asnych mistrzów _ ob
my? ?lady i nalecia?o?ci wieloletniej niewoli .

.

Kraków, w sierpniu 1916 r.

*) Porucznik piechoty, Dr. med. Tadeusz Lulinski, syn Jó-zefa, bratanek Romana ?uli?skiego, straconego w roku 1864,
wpr?dce po wyprowadzeniu z Warszawy garstki m?odzie?y. t. zw.

bataljonu Warszawskiego, w pole, do obozu Legjonów, poleg?
w walkach na Polesiu Wo?ynskiem. Pami?ci jego po?wi?ci? jeden z przepi?knych swych rozkazów dziennych, brygadjer Józef
Pi?sudski ówczesny komendant I Brygady, duchowy przewódca
ea?ych L;gjonów Pelekieb,

)
/



WIGILJA W DOMU NIEWOLI.

/'
Dzi?ki niekorzystnym warunkom geograficznym

siemie polskie nara?one by?y niemal ze wszystkich

stron na najazdy nieprzyjacielskie. Najazdy'Moskwy

i. tattrskie do najzgubniejszych zwykle zaliczano ...

"Czarny Szlak", którym d??y?y do nas kl?ski wie

lorakie, który by? drog? najazdów Tatarzyna i ró?

nych ?otrzyków stepowych, który wprowadza? do.

nas morow? zaraz?, a wyprowadza? z szeroko.

rozwartych pól ziemi naszej tysi?ce i dziesi?tki

tysi?cy bra?ców na wieczne zatracenie, oddawna

sta? si? przedmiotem opisów, tre?ci? opowiada? ...

Bywa? tematem artystów, poetów, materja?ern dla

powie?ciopisarzy, dla studjów dziejowych bada

czy .... O "czarnej" tej drodze napisano ca?e zwoje

papieru; o ci??kich stratach jasyru tatarskiego.

niewoli, tureckiej wyrzeka? niezliczon? ilo?? spo

tykamy u dawnych i nowszych pisarzyr o innym

Za? szlaku -

o szlaku, prowadz?cym do niewoli

moskiewskiej, wyprowadzaj?cym i w czasach od

leg?ych, i w nowych, i w najnowszych równie?

tysi?ce bra?ców - milczenie zupe?ne, najzupe?

liUe}Sze ...
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o prócz .. S?laku C?arnego", przesz?o'?? nasza

posiada??, a tera?niejszo?? jeszcze posiada,' drog?
niemniej ciernist?, na której widziano tysi?ce liczne,
bardzo liczne, gin?ce bezpowrotnie.

'

Droga ta. prowadzi?a nie na zatracenie po?u
dniowe, ale na wschodnie .... Nie na Wschód prze

strzeni? bli?szy, Wschód muzu?ma?ski, lecz na

Wschód daleki,' najdalszy moskiewski, niezabijaj?cy
skwarem, lecz ch?odem pó?nocy gro?nej wiej?cy.
Ue Wschód ten dalszy porwa?, uniós?, zatraci?, ile

i dzi? jeszcze zatraca - nikt n-ie obliczy? i nigdy
obliczy? nie zdo?a,

Szli na owo moskiewskie zatracenie m??owie
i niewiasty, szli zarówno ludzie dojrzali, jak i m?o

dzie?, ,dopiero wchodz?ca na niw? ?ycia, sz?y pa

chol?ta i dzieci. - Ci?gniono równie? w p?ta nie

woli szlachcica ubo?uchnego, jak i senatorów

Rzeczypospolitej, kap?anów i biskupów. ?aden wiek,

litan, nie by? poza sfer? tych kl?sk. Smok niewoli

porywa? wszystkich,

Los pachol?t-wygna?ców naj smutniejszy, naj

ci??szy. Pospolicie przeznaczeniem ich by?a zag?ada

zupe?na: Je?li nie zgon, to moralny upadek. Z za

st?pów pachol?t-wygna?ców nie wraca? nikt, a je?li
kto wróci?, innym wróci?. Duch dawny. z ich piersi

ulatywal. ... Cia?em niekiedy d?ugo ?yli; inni to wszak

?e ju? ludzie, niczem do dawnych niepodobni.

Losy wyprowadzonych w g??b Moskwy pa

chol?t ?ytwarza?y obrazy niesko?czenie smutne ...

?cie?ki ich fiatnienia prowadzi?y zwykle do mogi?y
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lub do moralnego upadku -

trzeciego wyj?cia nic

?ycia nie znajdowa?a ...

W cze?niej. ni? mo?na mniema?, rozpoczyna
si? w?drówka owych dzieci skazanych na zag?ad?.
Porywano je ju? w XVII stuleciu, wraz z mat

kami i bez matek: za dni wojen Alexego. Micha
?owicza porywano i uprowadzano w g??b ziem

obszernego carstwa Moskie?skiego. by sprzeda? je
tam kupcom perskim, czy te?

.

innym kramarzom
odleglejszego Wschodu... W si?ka?y nieustannie ca?e

.zast?p y pachol?t w obc? gleb?.
.

Pó?niej, w latach walk Barskich rycerzy, g?o.
?ny wódz moskiewski, Drewicz, porywa? i upro
wadza? dzieci. jednem. z takich pachol?t, p rzez

niego uprowadzonych by? jaki? dwunastoletni Gra
bowski. Pami?ta? on jedynie, ?e pochodzi? z Wiel
kopolski, wi?cej szczegó?ów o swe m pochodzeniu nie.
zachowa? w pami?ci i z biegiem [at, gdy zrobiono go
oficerem, zupe?nie si? zrusyfikowa?... Po latach
wielu, przyby? na Wo?y?, do Z?otyjowa, pod Rów
nem, z pó?kiem swym, w kto rym s?u?y?, przyby?.
jako cz?owiek 'najzupe?niej obcy dla ziemi sweji kolebki dawnej, lecz o?eni? si? na Wo?yniu.'z Polk? i to go wstrzymalo od powrotu do Rosji ...

Synem Jego by? chlubnie znany w literaturze naszejMicha? Grabowski. Co? on wszak?e oddziedzi.
czyI z przekszta?conej duszy ojcowskiej ...

Rok walki ko?ciuszkowskiej, J 794, nie jeden
?

zast?p dzieci wyprowadzi? od nas. Drobiazg m?zowiecki pop?dzono WÓWczas t?um?ie w g'???'
!040



moskiewskiego pa?stwa. Ile z tej ci?by ocala?o
Bóg chyba policzy?. Modre. oczy tego drobiazgu
zamyka?y si? szybko na zawsze. Sna? razi?a je
pot?ga bezbrze?nej niedoli, w??ód k?órej' nagle
stan??y .. , G?ówki malutkie chyli?y si? do snu

wiecznego tak nagle, jak owe kwiaty ??k naszych,'
?ci?te kos? wraz z zielskiem i chwastem ....

, Ko?ci
ich pozosta?y w ziemiach dalekich, ?a?o zaludnio
nych, a ich duszyczki mo?e nieraz przebiega?y
du?e przestrzenie, d???c na pola rodzinnego.
Mazowsza i kr??y?y nad duchem matek stroskanych ...

W ogóle ?wiat dzieci?cy ulega? w pami?tnym
roku walki ko?ciuszkowskiej strasznym spustosze
niom. Gdy jedni targn?li si? na dzieci, na ich
swobod? i ?ycie, inni nie wahali si? wytwarza?.
dla siebie ?upów nawet z ich zabawek... juljan
Niemcewicz, wi?ziony, jako jeniec z pól Maciejo?
wickich. spotyka? tabory ?upów, w?ród których
oddzielny wóz by? przeznaczony na zabawki dzie

ci?ce: wystawa?y z po?ród rupieci koniki, tr?bki.
lalki. ... Niczem nie gardzono.

Uprowadzone wówczas dzieci, o ile nie wygi.
n??y, wsi?k?y najzupe?niej w obce spo?ecze?stwo,
zatraci?y j?zyk ojczysty, wyzu?y si? z wiary
i ?adnej ju? odt?d nie mia?y - co? jednak w g??
binach ich dusz pozostawa?o co w niektórych
chwilach ?ycia wybucha?o z niezwyk?? moc?, jako
wspomnienie lat dziecinnych jako, odblask uczu?

przywi?zania do swojsko?ci, o których istnieniu

same. zapewne nie, wiedzia?y ...
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To uprowadzanie dzieci polskich przez Moski

li z ziemi ojczystej' do domu niewoli, w epoce

porozbiorowej kilkakrotnie powtarza?o si? i to

w znacznych rozmiarach. Ku ko?cowi panowania

Alexandra I. gdy lekka szata liberalizmu nieco

usun??a si? z ramion tego cara, Nowosi1cow i jego
satelici nie poprzestawali na ?ciganiu m?odzie?y
akademickiej, wile?skiej, si?gni?to do szkó? ?red

nich, do dziatwy, chciano laurów w walce z pa

chol?tami. Tryumf by? ?atwy ... Procesy, wytoczone

m?odzie?y starszej, mia?y wyniki mniej gro?ne,
dzieciom zgotowano sro?sze losy... Najokrutniejsz?
by?a epoka po powstaniu listopadowem, gdy na

rozkaz Miko?aja I kilka tysi?cy dziatwy z kró

lestwa Kongresowego, pod pozorem, ?e s? siero

tami, wydarto matkom i ziemi ojczystej -

pop?

dzono w g??b Rosji. Go?ciniec od Brz??cia Litew

skiego do granic Rosji w?a?ciwej zape?ni? si?
masami gin?cej dziatwy... Co nie zgin??o w?ród

trudów wygnania, to wsi?kn??o w spo?ecze?stwo
moskiewskie, zachowuj?c niekiedy w g??binach
swej istoty przekszta?conej jaki? s?aby promyk
przywi?zania do swojsko?ci. z której ich okrutnie

wydarto ...

Kto mia? mo?no?? przebiegania wielkich ob

szarów Europy wschodniej lub Azji pó?nocnej,
tych olbrzymich przestworzy niewoli i zatracenia,

-niejednokrotnie móg] spotka?, je?li umia? patrze?,
'-.

typy tego rodzaju .... By?y to dusze prostacze, istoty
o szczup?ym horyzoncie my?li, ma?o ?wiadome
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swego pochodzenia. a. jednak s?owo polskie. pie??polska. budzi?y w g??binac? ich duszy dawllo pogrzebane, rzekomo najzupe?niej zatracone wspom-nienia i uczucia. .

Dajemy tu ma?y odblask budz?cego si? ?wiatawspomnie? i drzemi?cych przez ?ycia ca?e uczu?u jednej z takich nieszcz?snych istot:
... Podczas zimy, z roku J 863 na 64, gdy

grupa wygnancow, uczestników sty?zniowegopowstania, p?dzonych z Wo?ynia na Sybir, w jed
nem z miast na stepach Kipczaku, podobno w Koz-
lowie, obchodzi?a wigilj? Bo?ego Narodzenia w ta
mecznem wi?zieniu, przypatrywa? si? i przys?uchiwa?

.im zda?a niepoczesny cz?owieczek -

pos?ugaczizb wi?ziennych. Na jego twarzy zbiedzonej, zm?
czonej ?yciem, przepe?nionem n?dz? i poniewiera
niem wie?oletniem, trudno by?o dopatrze? si? wy?
szej my?li.

Patrza? na t?um wi??niów z ciekawo?ci?.
Zdawa? si? by? jedynie mocno zainteresowanym,
.ale oboj?tnym widzem, ma?o rozumiej?cym, co go
otacza. - T ak te? by?o w istocie. ?wiat jaki? nie
znany, nigdy niewidziany, przesuwa? si? przed jego
wzrokiem .... Stary, zn?dznia?y cz?owieczek; im d?u?ej
wpatrywa? si?, tembardziej znika?a jego bezmy?lna
'Oboj?tno??.

Wi??niowie nie zwracali uwagi na milcz?cego
?wiadka uczty wigilijnej, pami?tkowej, przenosz?cej
ich my?l? z tego "domu niewoli" do odleg?ych
"agr' d

.

t h Gdy po pl rze?amaniu si?
c. o OJCZYS yc ....

•
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op?atkiem, zabrzmia?a nasza prastara pie?? "W ??o,

bie le?y", pos?yazano ?oskot i wielkie ?kanie, niby

p?acz niemowl?cia ...

Stary pos?ugacz wi?zie nny pad? na ziemi?. ze

wzruszenia omdla?y, i uderzy? w p?acz wielki,)

Przybiegli do?. chcieli go podnie??; on, nawpó?

le??c. a nawpó? . kl?cz?c, plaka? jak dziecko

i powtarza? tylko dwa wyrazy: "Kolenda"
-

"Jesz?

cze kolenda"... "jeszcze... jeszcze" 1...

Utuli?, uspokoi? go d?ugo by?o niepodobna,

Domaga? si? wci?? "Kolendy" .... Ochocza m?odzie i

wo?y?ska, zabrana z pola walki, pod Mi?kowcamj,

p?dzona na Sybir, ch?tnie zado?? czyni?a jego ??

daniom: ?piewa?a "kolend?" -

on s?ucha? i plakat ...

Próbowa? mówi? po polsku. nie móg?... twierdzi?.

?e kiedy? umia?, dzi? ju? zapomnia?... Chcia? si? modli?

i s?ów pacierza nie pami?ta?-modli? si? jeno ?zami .. ,

By? to Polak, ziomek owych wi??niów, w dzie

'ci?stwie, kiedy? z Polski porwany i zap?dzony do

g??bin moskiewskiego pa?stwa i tam ?ycie sp?dzi?,

Sk?d go i kiedy wzi?to, dok?adnie nie wiedzia?,

?wiat dawny, ?wiat lat dziecinnych, zagrzeba?y

rumowiska pó?niejszego ci??kiego ?ycia.... Pie??

kolendy. któr? s?ysza? przed dziesi?tkami lat, mo?e

jeszcze wówczas, kiedy, siedzia? nawpó? niemowo

I?ciern- na kolanach matki, obudzi?a ?wiat pogrze

bany: zmartwychwsta?? przesz?o?? powita? ?zami."

wstrz??nienie tak by?o silnern, i? omdla? chwilowo...

c

r:

z

Tchnienie przesz?o?ci nadp?ywa?o gwa?townie,ni

by fala przyp?ywu morza. i ow?adn??o jego ca?? istot? .. ,

li



ZE WSPOMNIE? KAT.oRGI SYBERYJSKIEJ.
?wit dnia listopadowego 1865 roku d?ugo nie

nadchodzi? w dalekiej Daurji Nerczy?skiej. Nad
szerok? bia??, okryt? grub? warstw? ?niegu, równin?nadrzeczn?, unosi?y si?. mg?y mro?ne i fale ciemno

?ci wytworzy?y, fantastyc?ny obraz dla oka, którebychcia?o si?gn?? dalej, ni? o par? kroków. Zdawa?o
si?, ?e jest to przestrze? bezbrze?na, bezludna,
pozbawiona wszelkich ?ladów ?ycia ..

W rzeczywisto?ci by?o inaczej.
Przy blasku s?o?ca krajobraz zarysowa? si?jako dolina, . do?? wprawdzie szeroka, ale o wy

ra?nie wyrze?bionych ramach: z jednej strony brzegnie wynios?y, lecz stromy rzeki Ingody; dalej,
w g??bi, o jaHe par?' kilometrów. wzgórza, okryte
lasem, a na pierwszym planie rzecz niezwyk?a,
dziwna ... Wielki czworobok, oparkaniony wysokim,
mniej wi?cej na cztery, pi?? metrów parkanem,
Z dylów mocnych, grubych.

By?o to co? po?redniego mi?dzy olbrzymi?
zagrod? na byd?o, a jak?? forteczk? malutk?, sta

ian? niegdy? przez Moskali w g??bi Azji ?rodko-,
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wej na postrach lub dla obrony od napadów ste

powych ?upie?ców.

Patrz?c z daleka na ów czworobok, mocno

wyd?u?ony, o jednej bramie od strony rzeki, wyda

wa? si? on raczej pierwsz?, ni? drug?; by? bardziej

obor?, ni? forteczk? o pierwotnym typie fortyfikacyj

koczowników. W rzeczywisto?ci wszak?e odegra?

mia? rol? nie zagrody na byd?o: ci, .co wznosili ow?

obor? fort?czn?, wznosili j? nie dla byd?a, ale dla

1udzi ... Dla ludzi ów czworobok nieco niby wzmac

niano parkanem wysokim i stra??, aby owi ludzie

nie rozbiegli si? aczkolwiek same warunki przyro

dy
- pustynia doko?a, brak zaludnienia

- wska

zywa?y, ?e uj?? nie zdo?aj? ... Czworobok ten, opar

kaniony i strze?ony, to by?a katorga moskiewska

dla polskich skaza?ców z roku 1863 -- 1864,

a przestrze? mi?dzy nim a rzek?
- to pole ich

prac galerniczych ...
W chwili'-:':o ktorej mówimy,

w zamkni?ciu tem liczono ich kilkuset. Wszystkie

ziemie Polski po?wiartowanej mog?y we wn?trzu

czworoboku tego odszuka? swoich synów. Owawy

nios?e budynki koszarowe z bierwion olbrzymich

sosnowych i modrzewiowych zbudowane, na prze

ciwleg?ych kra?cach czworoboku mie?ci?y po paru

set wygna?ców; ?e jednak wszyscy w tychdre

wnianych, obszernych, zimnych, ponurych. brudnych

halach koszarowych zmie?ci? si? nie mogli. pole

cono im. by dla siebie zbudowali ziemianki
- ma?e

schronienia. rodzaj piwnic, w wi?kszej. cz??'

w ziemi zag??bionych i grub? warstw? ziemi okry
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tych... ? to budowanie owych ma?ych, ciasnych gro
bowców dla ludzi ?yj?cych, przewa?nie bardzo
m?odych, pragn?cych ?ycia i u?miechaj?cych si?
do rado?ci ?ycia - aczkolwiek im t? m?odo?? za

brano - by?o ich pierwsz? prac? w katordze ...

Ci, co nie chcieli czeka? na tak zwanych "na
rach" koszar, pe?nych robactwa i nie posiadali
dostatecznych si?; by spiesznie skleci? dla siebie
to n?dzne w ziemi legowisko, kupowali dawne, tam

istriiej?ce ziemianki, pozosta?o?? po uprzednich
mieszka?cach. Dawniej bowiem mie?ci?a si? tam

wojskowa ma?a osada, buduj?ca statki do przewozu

?ywno?ci na wybrze?a. jeszcze nieposiadaj?ce
rolnictwa, w ?wie?o zaj?tych przez Rosjan ziemiach

chi?skich, na lewych pobrze?ach Amuru,

Posiadacz takiej ziemianki, pozbawionej wen

tylacji. pomimo jej ciasnoty, braku dostecznej ilo?ci

?wiat?a, uwa?a? si? móg? za szcz??liwego. Stokro?

lepszym pobyt tam by? bowiem, ni? w koszarach,

gdzie przy ró?nych ujemnych w?a?ciwo?ciach samego,

mieszkania, zn aczn? cz??? doby trwa? gwar nieu

stanny, uniemo?liwiaj?cy wszelk? domow? prac?.

] a, wraz z d w oma kolegami, mog?em si? zali

cza? do tych szcz??liwych posiadaczy. Za siedm

rubli, wspólnemi si?ami zebranych. nabyli?my wpr?d
ce po przyje?dzie ziemiank?, która po oczyszczeniu,

II w;ybieleniu wydawa?a si? nam w stosunku do ko-

: szar apartamentem wspania?ym ...
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... W pewn? noc listopadow? pierwszego

mego roku ?ycia galerniczego
- kiedy ?wit dziwnie

opó?nia? si? z. nadej?ciem, z niepokojem ws?uchi

wa?em si? w niezmiern? cisz?, która panowa?a

w ca?ym wielkim czworoboku. Ciszy nic nie przery

wa?o i przerywa? nie mog?o poza wn?trzem koszar

i dachami ziemianek, okrytych nie tylko grub?

warstw? ziemi, ale niemniej grub? pow?ok? ?nie?n?.

W polskiej wsi takiej ciszy nigdy nie spoty

kamy. Zawsze j? przerwie szczekanie psa, niekiedy

ryk byd?a, skrzypienie sa? lub przed ?witem da

si? s?ysze? ?óraw u studni, r?banie drzewa i inne

odg?osy ?ycia budz?cej si? pracy wie? niaczej.

Tu, w?ród oparkanionego taboru galerników, by?a

cisza grobowa i ten tabor, z?o?ony z ziemianek,

?niegiem okrytych, by? niby wielkiem cmentarzy

skiem, usiane m wielkierni, bia?emi mogi?ami ... Nikt

nie spieszy? do ?ycia, bo to ?ycie zamiera?o. W sta

wano nie do ?ycia i pracy po?ytecznej, a jedynie
na odg?os b?bna przerywano senne marzenia, prze

nosz?ce na chwil? do niepowrotnej przesz?o?ci.
do utraconego raju domowego i wstawano do pracy

przymusowej, na niwie sobie nieznanej. wi?c niko

mu po?ytku nieprzynosz?cej ...

Sen od dawna odbieg? od moich powiek. na

s?uchiwa?em pilnie chrapliwego odg?osu tr?by, która

nas zwykle budzi?a i po której, w jaki kwandras,

czy te? nieco pó?niej, rozlega? si? odg?os b?bna.

powo?uj?cy do robót ... W owym czasie zimowym.

gdy nawet przy najwy?szym wysi?ku pomys?owo?ci
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niepodobna tam by?o znale?? pola do' pracy po
?ytecznej - dla. tak wielkiej ilo?ci skaza?ców
powo?ywano nas do robót tylko trzy razy tygo
dniowo, dziel?c' ca?y ogó? skaza?ców na grupy
wedle alfabetu, oczywi?cie rosyjskiego, wynajdu
j?c dla nich ró?ne roboty najzupe?niej bezcelowe.

Tym razem przypadek zrz?dzi?, i? rozpoczy
nano powo?anie od pierwszych g?osek alfabetu;
na mnie wi?c kolej przypada?a, nale?a?o by? czuj
nym... Czeka?em d?ugo; ?aden promie? brzasku nie

przekrad? si? do mego podziemia przez okienko
z jednej tafli, o' wielko?ci ma?ej ?wiartki papieru ...

lecz tr?ba pobudk? zagra?a. Po niej wkrótce zabra?
g?os b?ben ...

Nie pozostawa? czas do namys?u, ani do roz

palenia ognia w izdebce, w piecyku piekarskim,
.

i przygotowania bodaj kubka gor?cej herbaty. Po

'Chwili, odziany, o ile mo?no?? pozwala?a, cie?

p?o, obuty w po?czochy, uszyte ze skóry z sier?ci?
barani?, w?osem do wn?trza; okryty p?aszczem
skaza?ca, ze znakiem czarnym na plecach, w obu
wiu kator?niczem, zwanem "brodnie", wychodzi?em
?piesznie. Za mn? rozleg? si? cichy g?os 'z przy

leg?ego o pó? kroku Iegowiska: .

- Co robisz? Po co w takie zimno idziesz? ..

Powiesz im, ?e? chory ...

G?os to by? towarzysza losów i mieszkania,
oddawna mi znanego, Stanis?awa Kietli?skiego,
prawnika z Warszawy, cz?owieka o wielkiem, z?o

te? sercu i wielce s?abem zdrowiu.
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_ I?? musz?. Póide. Ka?dy z tych ki eli chów.

co nam los podaje, wychyla? nale?y do dna ...

Po?egna?em go temi s?owy i po kilku minu

tach ju? by?em u bramy wi?ziennej, gdzie czytano

list? kator?ników, udaj?cych si? na rob ot Y i d zie

lono nas na grupy.

Mnie zaliczono do grupy. z trzydziestu kilku

osób z?o?onej. którym rozdano kilofy i du?e dr?gi

?elazne. W skazywa?o to, i? co? mamy rozbija?

temi ci??kiemi narz?dziami. ale gdzie i co rozbija?,

czy te? wydostawa?, nie mieli?my naj mniejszego

poj?cia. Grup? nasz? prowadzi? kozak, naj ni?szej

rangi oficer, nieokrzesany. lecz niez?y cz?owiek,

nazwiskiem T askin, On i starszy ode? latami

i urz?dem, równie? oficer kozaków syberyjskich,

?ytkin. tworzyli w danei chwili jedyn ? zwierzch

no?? tej karnej osady.· Pierwszy czuwa? nad wi??

niami i ich kator?na robot?, drugi by? dowódc?

stra?y, z?o?onej z kilkudziesi?ciu zaledwie ?o?nierzy,

od bardzo dawna w wojsku s?u?? cych, kwalifiku'

j?cych si? raczej do s?u?by pozafrontowej lub do

zupe?nego wypoczynku, a przy tern ?le uzbrojonych

w ka rabiny ska?kowe. nie do u?ycia ... B...v? ich obu

naczelnym zwierzchnikiem niejaki Markow, wojsko'

wy wy?szej rangi, nosz?cy tytu? komendanta, od

niedawna na tym stanowisku, ale niemieszkaj?cy

stale w Siwakowej (by?a to nazwa naszej karnej

osady). Przel]ywa? on pospolicie w niezbyt odleg?em

mie?cie, w Czycie, gdzie bawi? si? wci?? pijatyq
i kartami, do swych za? obowi?zków wpada?

..

,



t?o na chwil?, co dni kilka. wpada? pospolicie
nawpó? pijany. ferowa? jakie? surowe wyroki.
z powodu win niepope?nionych b?d? urojonych.
i znika?. by w dalszym ci?gu bawi? si? w mie?cie.
Ten Markow -

.,pr-awdziwy rosyjski cz?owiek" _

panem by? losów i ?ycia kilkuset polskich skaza?
ców, osadzonych na katordze w Siwakowej.

Przej?cie od bramy wi?ziennej do miejsca
robót w. owym dniu trwa?o nied?ugo. Szli?my
z oskardami i ?ela?nemi dr?gami szybko, mróz

bowiem by? silny. O kilkaset kroków od bramy
wi?ziennej: nad spadzistem wybrze?em rzeki .Ingo
dYl która jest macierz? wód s?ynnego Amuru,
ustawi? nas Taskin i odszed?. poleciwszy, aby?my
rozbijali zamarz?e wybrze?e kilofami i rzucali bry?y
ziemi na lód, gdzie znowu inna grupa naszych ga

lerników mia?a kruszy? wielkie bry?y na miejscu,

zapewne dlatego. aby u?atwi? na nast?pn? wiosn?

wezbranym wodom rzeki sp?awienie owych szcz?t

ków urwiska do Wschodniego oceanu.

Zadanie by?o do?? ci??kie, gdy? narz?dzia do

rozbijania okaza?y si? t?pe, ziemia za? zmarzni?ta,

niby ska?a, a ca?a robota bezcelowa. Chodzi?o

przedewszystkiem w?adzom, by Polacy kator?nicy

rzeczywi?cie pracowali, pracy za? po?ytecznej,

szczególnie w miesi?cach zimowych, me mogli

wynale??.

Pracowali?my dzie? ca?y z rozmaitym, mmej

szym, b?d? wi?kszym wysi?kiem, z przerw? na

Marian Dubieeki: Echa. 10
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obiad, na ktory do naszych .legowisk wi?ziennieh
nas odprowadzano. Rezultat robót stosunkowo nie

zbyt poka?nie si? przedstawia?. Z oskardami, kilo

fami nie umiano si? nale?ycie obchodzi?; niejeden

pierwszy raz w ?yciu mia? z 'niemi do czynienia.

Do takich i ja si? zalicza?em. Kilof. znany mi by?

g?ównie z sielanek' Zimorowicza. P?trz?c na wy

si?ki kolegów i w?asn? marn? robot?,. przesuwa?y

si? mi w my?li wyrazy sielankarza lwowskiego:

"jedni t?ukli ci??kiemi furt? taranami - niektórzy

dziurawili ?cian? kilofami" ... Obchodzono si? z na

rz?dziami nieumiej?tnie. kto? skaleczy?: si? oskar

dem, inni nie byli w stanie ani skutecznie "dziura

wi?" ziemi, ani te? wi?kszy od?am wybrze?a na

lód .stoczy?.

Dzie? zimowy wreszcie dogasa?. Dozorcy ro

hót na miejscu nie by?o. Mia? przyj?? ów chor??y

koza'cki, T askin, który nas przyprowadzi?, i obej

rze? dokonane roboty. Nie nadchodzi? wszak?e.

Bez jego pozwolenia odej?? nie mogli?my. Niecier

pliwiono si? ... Rozpoczyna? si? zmierzch. Zimno

sta?o si? zbyt dojmuj?cern. G?ód dokucza .. ,

Zniecierpliwienie z szeregu skaza?ców prze

sz?o do ?o?nierzy. Zbiedzeni i zzi?bni?ci, gotowi

byli co pr?dzej odej??, oczekiwano jedynie inicja

tywy wi??niów. W naszem gronie nie zdobyto si?

na tak? inicjatyw?; odpowiada?o to najzupe?niej

psychice polskiego skaza?ca, który przewa?nie
mnie znosi c ze spokojem wszystkie nast?pstwa

surowych wyroków, nie targa kr?puj?cych go wi?-
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"Z?w; os?adza mu. dol?, my?l o wielkiej idei niepod
leg?o?ci Ojciy?ny, co przy?wieca?a Jego ?yciu ...

·

l.'

Moskiewska psychika tego nie pc:,siada.
.

W ówczesnem jednak gronie pracuj?cych nad'
"dziurawieniem" wybrze?a, przypadek zrz?dzi?, i?,
'Oprócz Polaków, znalaz? si? jeden Moskal. Przy
padek,. powiadam, gdy? w?ród "polity.cznych"

"wi??niów nie mieli?my ani jednego politycznego
skaza?ca Moskala. Przed niewielu dopiero tygod
niamiprzywieziono i w?ród nas osadzono jakiego?
rosyjskiego libera?a, nazwiskiem Bolot, czy te?

Bo?otow; Kto on by?, sk?d przyby? i za co dosta?

si? do ·katorgi, nikt nie wiedzia? i wogóle ma?o

by? znany. Otó? w owym dniu pracy nad wybrze
?em by? ów Bo?otow.

O zmierzchu powia? wiatr od wschodu, chmur

ny przez dzie? ca?y horyzont nieco si? rozja?ni?,
gwiazdy zacz??y si? ukazywa?. Wówczas Bo?otow,
cz?owiek m?ody, lecz znacznej tuszy, o g?osie do

no?nym, zawo?a? po rosyjsku, rzucaj?c przytem

par? przekle?stw pod adresem wszystkich w?adz

i urz?dze? pa?stwowych, ?e ju? nale?y wraca?

do wi?zienia... Wezwanie o formie zbyt przekony
waj?cej, a wypowiedziane w j?zyku urz?dowym, nie

naprozno przebrzmia?o. Znalaz?o echo w umy?le

znu?onych ?o?nierzy, tworz?cych nasz? stra? - oni

pierwsi ruszyli, za nimi parli?my wszyscy, na czele

szed? ów' Bo?otow.

Zaledwie zrobili?my kilkaset kroków w tym

powrocie do cieplejszych k?tów naszy?h legowisk.
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gdy z poza w??a jakiego? budy?u ukazala Si?

znana twarz T askina. Nim do nas doszed?, ju? Si?

l'ozlegaJ jego g?os· gniewny.
- Co to? Bunt. bunt! Jak o?mielili?cie si? bee

pozwolenia? Rozkaza?em czek??, a? zobacz?, co?cie

zrobili .. Id?cie do kancelarji, tam zapisz? nazwi

ska buntowników ...

Udali?my Ji? wi?c do kancelarii, gdzie zapi:'
sano nazwiska nasze, poczem, mocno znu?eni,

wrócili?my do swoich mieszka?, nie my?l?c o tern,

?e to Jeszcze nie koniec tej niespodzianej przygody,

?e sprawa ma by?. przedstawiona komendantowi,

jak tylko nadejdzie.
'

Po kilku dniach; gdy siedzia?em. w mej zie

miance nad paru xi??karni, które jako? szcz??liwie

dosz?y do jednego ? kolegów, w mej my?li kre?li

?em plan napis ania szkicu o historyku D?ugoszu,

wpad? kto? szybko do izdebki, wzywaj?c ?i? do

komendanta. który w?a?nie przyjecha? i ma rozpa

trywa? spraw? samowolnego opuszczenia miejsca

robót. -

.. Sprawie nadano cech? buntu (m i a

t i e ? a). ko?endant mia? SI? wyrazi?, ?e to jest

wznowienie powstania" ... doda? przyby?y.
Po chwili, ubrawszy si?, o ile si? da?o naj

'cieplej, ud???m
.

si? do biura komendanta. By?

to domek ze szczup?ym dziedzi?cem, wysoko opar

kanionym. Na temmalem podwórku t?oczy?a si?

gromadka tych wspó?towarzyszy: co udzia? brali

w r?baniu zmarz?ej ziemi na wybrze?u i kilkunastu.

?o?nierzy. T?um wypefnia? ca?e to ma?e obej?cie.
, ."'- ..



- '''9

Kazano nam zgrupowa? si? okolo galttu, a
..

io?R.ie.
nom zbrojnym nas otoczy?.

Zmierzch ju? by? zupe?ny; jedna tylko Jatarni ..
s?abo o?wieca?a dziedziniec t?um: s?i:aza?eow,
pe?en zdziwieni.a i niejakiej trwogi, gdy? ów ko
mendant da? si? ju? pozna? z post?powania wi?cej
ni? bezwzgl?dnego, bo maj?cego w sobie co?
z dzia?ania alkoholika.

Niezbyt d?ugo czekali?my. Na ganku ukaza?
si? m??czyzna z twarz? blad?, obrz?k??, z oczami
zamglonemi, z surowym wyrazem ust, w r?ce mial
jaki? papier. Dwaj pacho?cy trzymali mu przy
twarzy ?wiece, s?dz?c, ?e co? czyta? b?dzie. Roz
pocz?? jednak pan naszego ?ycia nie od czytania,
ale od komendy. Zawo?a?: "Nabi? bro?!. .. Otoczy?
doko?a buntowników... Je?eli który z nich powie
bodaj jeden wyraz, strzela?! ...

'"

Rodzaj komendy wskazywa?, ?e ma si? do
czynienia z cz?owiekiem ma?o orjentuj?cym si? lub
zupe?nie niepoczytalnym. - lo?nierze tworzyli ko?o
na bardzo ma?ej przestrzeni dziedzi?ca, gdyby wi?c
wystrzelili, mogliby siebie samych wystrzela?, wraz

z panem komendantem. Wszyscy jednak milczeli,
a komendant papier rozwin?? i, nieco chwiej?c si?,
wskazywa? na co? palcem. Wreszcie pad?y wyrazy
-dono?nie wyg?oszone: by?o to pi?? nazwisk: "Dasz

Jciewicz-Korybut, D?browski, Dub-iecki, Dylewicz
i Ostrowski..... "Wy, ludzie rozumni, przewódcy
hun tu, pójdziecie.; tam" ...

Nie doko?czyl, wci?? chwiej?c si? na nogach,
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podczas 'gdy' ci, których ml??owa? :r?zu?nymi.' zos?ali

pod 8tra?? uprowadzeni,
•

.

P-oprowadzóno nas' do budynku szczególnego

'rodzaju, 'nazywanego "K a t a ? a s z k S:"" By? to

areszt dla pijaków kozaków. W rodzaju s?opy
zbu

'dowany, mia? w swem wn?trzu kilka celi ,:- raczej
,

[rarnug lub 'szaf, p?ytkich, a wysokich. W ka?dej

'takiej szafie tkwi? s?up gruby, Wi?zie? w postaci

stoj?cej by? do? przywi?zyw?ny. Najwi?kszy nawet

opój przywi?zany do s?upa, na zimnie, po dobie

lub dwóch, wraca? do przytomno?ci i na pewien

czas nie potrzebowa? wznowienia tego rodzaju

kuracji, Nieprzywi?zywani pozostawa\i w pozycji

skurczonej dla braku miejsca. Nas nie przywi?zy-

w ano., .

Szafy te ró?nych by?y rozmiarów. Do nieco

wi?kszych trzech wi??niów zaledwie mog?o si?

zmie?ci? i to z wielk? trudno?ci?. Mnie z Dyle·

wiczem, który by? xi?dzem ze Zmudzi, umieszczono

w nadzwyczaj ciasnej klatce, Oprócz grubego s?upa

i pod?ogi, tudzie? ?cian z tarcic, nic tam, jak w ka?de)

szafie, nie by?o. Pozostawa?a tylko jedyna mo?

no?? - sta? lub siedzie? ze skurczonemi nogami.

o le?eniu na pod?odze niepodobna nawet by?o my?le?,

nogi bowiem za drzwiami by pozostawa?y. Umie

?cili?my si?' wi?c w ten sposób, i? w pozycji sie

dz?cej w?tworzYli?my z naszych nóg dwie Hnje

przek?tne, wza)emriie krzy?uj?ce si?, i tak wCll?i

pozostawali?my. W o?ciennej klatce - szersiej

.ruecQ zapewne 'c- 'trzej inni towarzysze zamkni?ci
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byli trzymani. ?ciany z niezbyt grubych desek:
i ,ni"eszczelnie przylegaj?cych u?o?liwia?y nam

rozmow? z s?siadami., ?wiat?a ?adnego oczywi?cie
nie by?o. T rwa?a przeto nieustanna' ciemno?? w lej
klatce. Dzie? nie ró?ni? si? od nocy .. :

'

T ak przetrwali?my trzy doby. Komendant,
osadziwszy .nas w szafie, odjecha? do miasta' i o nas

zapomnia?, czy te? nie troszczy? si?; bez jego roz

kazu nie mo?na nas by?o uwolni?. Ale ca?a nasza

kolonia kator?na bardzo si? o nas troszczy?a
i mocno oburza?a. G?ównie w koszarach objawi?o
si? szemranie. gdzie przewa?nie mieszkali koledzy
wie?niacy, z Królestwa, Kurpie i ch?opi ?mudzcy;
oburzenie przybiera?o tam znaczne rozmiary. W ko

szarach dla kolegów analfabetów urz?dzili?my byli

rodzaj szkó?ki. Gerwazy Gzowski - sybirak recy

dywista - i ja, uczyli?my czyta?, Tyc, litograf
z Warszawy, pisa?, a xi?dz Seweryn Gergiele

wicz -

z P?ockiego - który po wielu latach

w Krakowie, na stanowisku kapelana Wizytek.

?ycie zako?czy?, wyk?ada? katechizm. St?d mnie

mieszka?cy koszar nieco znali i moja przygoda
budzi?a w?ród nich wielkie wspó?czucie.

- On tego nie wytrzyma... zam?cz?' go, za

mro??, zagtodz?.; W ?t?y, jak patyk, podobno ju?

.chory - wo?ano ...

A ten szmer, wzbieraj?cy coraz wy?sz? fal?

oburzenia, zaniepokoi? zwierzchno??:' wi?zienn?.

która, jak widzieli?my, ani liczb?, ani inteligencj?

nie odUl'aczala si?. Obawiano 8i? sitnej' chtop8ki?



- ?52-

pi??ci, koszary za?, gdzie wszcz?? si? huczek nie

mary, pnedewszystkiem t? pi??? siln? reprezento ..

w'a?y ... Dosz?o wreszcie do tego
-

w drugim, czy

tez trzecim dniu naszego uwi?zienia ..,- ?e tak zwa

ny "starosta". t. i. przedstawiciel wi??niów i po

?rednik mi?dzy skaza?cami a w?adz? - piastowa?

wówczas u nas t? godno?? Edward hrabia Czapski

wydawa? zacz?? biuletynyomem zdrowiu, ?e

?yj? i na zdrowiu 'nie ucierpia?em. Biuletyny te

przybija? na drzwiach koszar ... Uspokojenie jednak

dopiero wtedy nadesz? o, gdy komendant, przybyw

szy z miasta, kaza? nas uwo lni? i zobaczono wszyst

kich, wracaj?cych w' dobrem zdrowiu i usposobieniu.

Pami?tne te trzy doby przebyto w warunkach

wyj?tkowych, przy braku przestrzeni, powietrza.

ciep?a, ?wiat?a i dostatecznego pokarmu
- ?ywiono

nas bowiem tylko chlebem i wod? - równie? zim

n?, jak gor?c?
- nie przesz?y dla mnie bez po?ytku.

Xi?dz Dylewicz, m?ody i gor?cego patrjotyzmu pol

skiego kap?an, opowiada? mi, w d?ugich rozmowach,

to o rozszerzeniu si? styczniowego powstania na, lmu

dzi, to o g??bokich uczuciach religijnych ludu ?mudz

kiego, który najzupe?niej poddawa? si ? kierunkowi

duchowie?stwa, prowadz?cego go do trze?wo?ci.

Na cztery lata przed powstaniem ?mudzki biskup

ówczesny, Wo?onczewski, 'rozpocz?? bardzo ener

gicznie tam wojn? z pija?stwem i, przy pomocy

swego kleru, przy ofia??em wspó?dzialeniuitamecz

nego ziemia?stwa polskiego - wyrzekaj?cego si?

?naczneJ cz??ci dochodów, gdy? zamyka?o ono
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swe gorzelnie i szynki - doszed? na tej drodze do

znacznego umoralnienia ludu. Rz?d od pocz?tku
propagandy trze?wo?ei mocno si? temu sprzeciwia?
i ostatecznie w roku 1863 obali? trze?wo??, pod ob

nie, jak obala? wszystko, co d??y?o do umoralnienia
i o?wiecenia ludu na ziemiach polskich.

Idea niepodleg?o?ci Polski, w owej dobie.
a ?ci?lej okre?laj?c, idea oderwania si? od Moskwy,
widocznie zbyt przenika?a wyobra?ni? pobo?nego
ludu ?mudzkiego, i? sk?onnym sta? si? do "widze?

nieziernskich", które mu wskazywa?y, ?e nie na

pró?no krew przelewa w twardym boju z ,Moskala
mi, nie napró?no id? z dymem' jego wioski - jak

Ibiany i inne -

a liczne rzesze ludu posz?y w jasyr

sybirski .. , Bóg to wynagrodzi: "Polska a wi?c

i ?mud? wolnemi b?d? od Moskala".

Jedno z tych "widze?" mia?o miejsce w Ro

sie?skiem, ko?o Szyd?owa, gdzie jest cudowny
obraz Bogarodzicy. Szyd?ów jest tern dla ?mudzi.
czern Cz?stochowa dla Polski lub Ostra-Brama

dla Litwy.
W chwili najwi?kszego rozwoju powstania·

styczniowego na ?mudzi wie?niaczka ujrza?a w polu

"Naj?wi?tsz? Panienk?" w tej postaci, jak j? widz?

.

na obrazie w Szyd?owie. Sta?a z rozpuszczonerni

w?osami, p?acz?c nad dol? wie?ruacz?, i zapytana

o przysz?o?? mia?a przepowiedzie? zmartwychwsta

nie Polski, .. Kobieta opo,wiedzia?a o swern wi<?ze-·

niu i wie?? o niem oraz przepowiednia, rozbieg?szy

Si? szeroko za Niewia??, dotar?a do w?adz i s?dów
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. moekiewskich w Kownie... Sprowadzona do Kowna

kobiecin.a i stawiona _ przed s?dem, na zapytanie.

o czem mówi?a z Matk? Bosk?, odpowiedzia?a jed

n-ym
. wyrazem: .me s u p i a n t o": (nie rozumiem).

W.ie?niaczka, jak przewa?nie ca?y lud na .. Zmudzi.

poza sw? mow? innej nie zna?a.

S?d by? nieco zak?opotany. Uradzono wezwa?

na t?umacza xi?dza Ferdynanda Stulgi?skiego, trzy

manego wówczas w wi?zieniu i s?dzonego za

rozszerzanie wstrzemi??liwo?ci od alkoholu
-

w swej

parafji, w Oniksztach.

Xi?dz Stulgi?ski wobec s?du po ?mudzku

rozmówi? si? z kobiet? i o?wiadczy?, ?e Matk?

Boska du?o mówila tej wie?niaczce rzeczy wa?

nych, co w przysz?o?ci zi?ci? si? maj?, ale zarazem

powiedzia?a, i? ci, co sk?ania? j? chc? do wyja

wienia szczegó?ów tej nieziemskiej rozmowy, b?d?

mieli mow? odj?t? ... S?d przera?ony, by nie uledz

zaniemieniu, kaza? uwolni? kobiet?, która nie omiesz

ka?a wszak?e szerzy? w dalszym ci?gu wieser

o przysz?ym zmartwychwstaniu Polski ...

O powiadania xi?dza Dylewicza odmyka?y mi

now? kart? ze wspó?czesnych dziejów ludu ?rnudz

kiego, i jego g??boka wiara, i? si? wszystko zi?ci,

co owa p?acz?ca Bogarodzica mówi?a wie?ni.aczce,

rozja?nia? horyzonty mej my?li ...

Spokojni i ufni w lepsze jutro. acz z kraiu

dochodzi?y wci?? prawdziwie hiobowe Wlese?,

wyszli?my z owej szafy wzmocnieni na duch",

i eado?nie powitali?my- nasze legO'wiska W' ziemiu-
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kach... A gdy po kilku tygodniach nadesz?y dni

Bo?ego Narodzenia i w koszarach katorgi xi?dz Ger

gielewicz, po Mszy ?w., zaintonowa? star? nasz?

pie?? .. Bóg si? rodzi, moc truchleje", nie przez

jeden umys? zbola?y przesun??a si? my?l, i? ponad

"moce" ziemskie, bodaj najwi?ksze, s? inne si?y,
wobec których te "moce", truchle? mog? i obecna

niedola naszego narodu mo?e mie? swój kres ...

Byli tam i tacy, w których sercach g??boko wyryte

by?y s?owa poety: "miejcie nadziej?, bo nadzieja

przejdzie z was do przysz?ych pokole? i o?ywi je ...

A to, o czem pomy?licie, wype?ni si? i wielka

rado?? b?dzie na ziemi w on dzie? zmartwych

wstania ... Lecz wy b?dziecie w grobach" ...

S?owa wielkiego wieszcza narodu zi?ci?y si?.

Nadesz?a doba zmartwychwstania; lecz ca?e pra

wie to pokolenie styczniowego powstania, co do

owej doby wi?cej ni? przed pó? wiekiem d??y?o

przez fale krwi i ?ez, - ju? jest w grobie.

Kraków, w styczniu 1920.

\
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Wspomnienie z lat wygnania.

Do niedawna, do bardzo niedawna posta?

Chutu- chtu, jej znaczenie i sama nawet nazwa

obcemi by?y u nas. Obcemi równie?, mo?e jeszcze

bardziej, n'a Zachodzie. Nie wiedziano, ?e to wcie

lenie Buddy, ?e to bóstwo- przedmiot czci szcze

gólnej lamistów... Mniemano, ?e nazwa ta oznacza

w?adc? Mongolji. W ostatnich zaledwie latach, gdy

dreszcz rewolucyjny wstrz?sn?? organizmem u?pio

nym od wieków pa?stwa chi?skiego, gdy niektóre

prowincje monarchji olbrzymiej Bogdychana, pobu

dzane z zewn?trz, odpada? zacz??y
- gdy s?siad

z pó?nocy si?gn?? po Mongolj?
- posta? ta staje

si? znan?, przynajmniej z nazwy. Dzienniki o' niej

pisz?, wyraz C h u t u - c h t u spotyka si?, coraz

cz??ciej; prasa europejska zaczyna przypomina?,

co dot?d wiadomo o kulcie Buddy, co podró?nicy,

docieraj?cy niegdy? w g??b Chin i do Tybetu,

pisali o owem bóstwie, przebywaj?cem WCl?Z,

w pó?nocnych okolicach .pa?stwa Bogdychana:

wyraz Chutu-chtu w XX wieku spotyka si? w ustach
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wielu. przestaje by? okre?leniem czego? nieokre

??onego.
Ale' posta?. prawie taje?nicza, posta? dot?d

legendarna, ukazuje si? oczom naszym nie w ?wie

de w?a?ciwe m, staje ona teraz przed nami pod

nazw? w?adcy ?wieckiego - nies?usznie mieni?

owego C h u t u - c h t u monarch? Mongolji ... Takim

nie by? i nie jest w rzeczywisto?ci.,.

Polityka wp?ywów obcych, wyra?niej mówi?c,

polityka Rosji, tak go mieni, taki::n mie? go chce.

Po??dane m dla niej zawsze by?o posiadanie w Mon

goIji w?adcy, któryby by? powolne m narz?dziem
w d?oni obcych, pot??nych wp?ywów... T ego

rodzaju metoda politycznych zabiegów nigdy nie

zawodzi?a. Wypróbowano j? z dobrym skutkiem

w Polsce. Dlaczego? w Chinach mia?aby zawie??.

Nie zawodzi?o w Azji to, co w Europie korzy??

przynosi?o; w ró?nych wyprawach i na ró?nych

terenach nieraz s?u?y ten?e sam or?? ...

Od dziesi?tków lat obce wp?ywy, si?gaj?ce

od pó?nocnego s?siada, pragn?c poch?oni?cia ca?ej

Mongolji, czuwaj? nad tern, gdzie i jakie dzieci?

ma si? ukaza? jako uosobienie Buddy na ziemi, gdy

dawny C h u t u - c h t u zniknie z widowni ?wiata.

Wedle nauki bowiem lamaizmu, duch Buddy prze

chodzi pospolicie do organizmu trzynastoletniego

ch?opca.
pod Urg?,

rezydencj?
w Daurji

Mo?e on SI? objawi? równie?

w centrum Mongolji, gdy? Urga jest

ka?dego C h u t u
-

c h t U, jak równie?
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Nerczy?skiej, w obr?bie, pa?stwa rosyjskiego. duch

bowiem nie zna granic pa?stwowych. Ukazanie si?

zyj?c ego Buddy v;rgraniclich Rosji azjatyckiej

mog?oby sta? si? szkodliwem dla tamecznego pa?

stwa... Chocia? wi?c duch nie zna granic p a?stwo

wych. wszak?e w granicach Daurji Nerczy?skiej on

nigdy si? nie pokazuje ... S? na to w?adze. by nad

tern czuwa?y. l czuwaj? pilnie - nigdy jeszcze

duch Buddy .nie wcieli? si? w ?adne pachol? burja

ckie, acz tam kwitnie cze?? Szagiamuniego ...

Raz tylko. ra-z jeden, dreszcze obaw przebieg?y

umys?y w?adz w Daurji Nerczy?skiej (w po?udniowo

wschodnim k?cie Syberji)
- przed a czarni wyo

bra?ni stró?ów parz?dku publicznego stan??a posta?

Buddy ?yj?ca i wp?yw roztaczaj?ca w dolinach,

dauryjski'ch.

By?a ta w czasach, gdy Katkaw, profesor uni

wersytetu i dziennikarz w Maskwie, nadaj?cy ton

opinj i publicznej w Rosji, wynalaz? ow? si?? niewi

dzialn?, ale pot??n?, któr? na?wa? "intryg? polsk?" ...

uczy?, zaleca?, by si? wystrzega? owej "intrygi",

?ledzi? j?, wyszukiwa?; pokonywa?; pot??n? jest

bawiem; ukazuje si? pad ró?nerni postaciami, wsz?

dzie si? w?lizgnie, oko naj bystrzejsze jej nie zdo?a

dojrze? ..
, acz ona jest wci??, niepodobna do uj?cia,

jest zawsze gro?na i nieustannie szkodzi pa?stwu
rosyjskiemu .

... Nauka tego mistrza nie posz?a na marne .. ;

Tysi?ce czyta?y jego gazet?, tysi?ce umys?ów nie

wykszta?conych, bezkrytycznych. ?szt??ci?o $i?,?



- t59'- .:"

niej: jej nauki rozbiega?y .si?. po :·.oIbrzymich obsza
rach pa?stwa . nieustannie, lata ca?e, s?cz?c jad nie

nawi?ci. ustalaj?c w?ród t?umów ciemnych mnóstwo

bajek fantastyczny.ch, a nadewszystko wiar? iN ow?

wszechmocn? "polsk? intryg?" ...

Dzia?o si? to w epoce najwi?kszego wp?ywu
'rzeczonego publicysty i jego organu, oko?o r. 1868;
?ci?le daty nie pami?tam ... P?dzi?em wówczas ?ycie..

galernicze, bylem odci?ty od ?wiata, pozbawiony
nawet echa wszelkich wie?ci z poza granic pustyni,
która mnie otacza?a. ?e jednak ka?dy okres ?ycia
posiada warunki ró?norodne. lepsze ?ub gorsze, bar

dziej b?d? mniej' ciemne; niekiedy doba nader po

nura ma chwile ja?niejsze, przeto i moje ?ycie galer
nicze niespodzianie posiad?o wówczas chwile sto

sunkowo nieco pogodniejsze, gdy nas, garstk?

galerników, w?ród których i ja si? znalaz?em, rzu

cono z Daurji Nerczy?skiej, z warunków znacznie

trudniejszych, nad' brzegami Ingody, do doliny,
o par?set kilometrów bardziej na wschód posuni?

tej, nazywaj?cej si? Darasu? ...

Warunki w nowej siedzibie l?ejszemi si? oka

za?y: zamiast cia mej przestrzeni, na której t?oczy?o

si? kilkuset skaza?ców, otoczonej drewnianym,

wysokim parkanem, strze?onym przez zbrojne'
stra?e - lasy i góry sta?y si? scian? wi?zienia

naszego, mogli?my pe?n? piersi? napawa? si? po

wietrzem zdrowem pustyni, mogli?my w chwilach

ci??kich wpatrywa? si? w. oblicze przyrody i w?ród

jej ciszy a zarazem jej ?ycia, bij?cego na ka?dym
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kroku .silnem t?tnem. szuka? ukojenia... To bezpo

?rednie obcowanie z pnyrod? niejednokrotnie ulg?

przynosi?o.
,Nie zaniedbano i tam da? nam zaj?cia: rzu-

cono temat nie?atwy do rozwi?zania ... Powiedzia

no, wskazuj?c na gór?, wówczas ?niegiem okryt?:

"zbudujcie miasto" ... S?uchali?my s?ów tych ze zdu-

m1emem ...

Zadanie by?o nieco trudne do wykonania dla

garstki czterdziestu czy te? pi??dzies,i?ciu kilku ga

lerników, zbiedzonych, o si?ach fizycznych marnych,

bez ?rodków ?adnych, bez umiej?tno?ci budowania,

bez ?adnej wprawy obchodzenia si? z siekier?

drwala, b?d? cie?li ...

Dano nam wprawdzie do pomocy kilka par

wo?ów rz?dowych, starych, zag?odzonych, znu?onych

prac? wieloletni?. Z ich pomoc? mieli?my zwozi?

z gór s?siednich budulec sosnowy lub modrzewio

wy, który mogli?my wyr?bywa? w miejscach dowol

nych i w ilo?ci dowolnej ...

Warunki do rozwi?zania zadania by?y niezwykle'

trudne - rozwi?zywali?my je wszak?e... Rozwi?

zywali?my trzy lata... Miasta poza sob? wprawdzie

nie zostawili?my, ale wznie?li?my kilka domków

i chat - niektóre wcale niewyko?czone
- zosta

wili?my ?yczliw? pami?? w?ród miejscowej ludno?ci,

w?ród Burjatów, synów tej ziemi dalekiej, o suro

wym klimacie, o obliczu pierwotnem, jakby wczo'

raj wysz?a z d?oni Stwórcy... Burjaci do nas garn?li

si? i my z nimi zawi?zywali?my stosunki bli?sze.
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Kiedy stan??a chata, wzniesiona prac? dwóch

mych towarzyszy i moj?, a przy chacie na znacz

nej przestrzeni uprawia? zacz??em na nowinie kar

tofle, zdarzy?o si?, i? lama buddajski. wy?szego
stopnia w hierarchjilamajskiej, tak zwany szireti

odpowiadaj?cy stanowisku biskupa w hierarchji
chrze?cija?skiej-z kilku wielbl?dami przykoczowa ?
na wzgórze o?cienne chacie naszej i rozbi? par?

swych namiotów przy naszem kartoflisku ... Dostojnik
?wi?ty? buddajekich kilkakrotnie mnie nawiedza?

i przez t?umaczy nieco dowiadywa? si? o ziemi

naszej i jej losach.

Wszystko go zaciekawia?o, a jego dwaj s z a b i,

rodzaj aspirantów na lamów ? niekiedy fura?owali

na naszych ?mietniskach, ogryzaj?c ko?cie; lub wy

rywali m?ode kartofle z naszego ogrodu i surowe,

niby przysmak najlepszy, spo?ywali ... Po trzech ty

godniach pobytu w' nas?em s?siedztwie, w pewien

wczesny poranek, szireti kaza? zwin?? namioty,
na?adowa? nimi wielbl?dy i odjecha?, podobno w g??b

chi?skiej Mongolji, odleg?ej o sto kilometrów od

siedziby naszej.

Nie przypuszcza?em, by ten przelotny stosu

nek z dostojnikiem lamajskim wywo?a? móg? jaki?,

bodaj chwilowy zatarg z w?adz?, która bardzo nie

wielu posiada?a przedstawicieli w Darasuniu. Ko

mendantem osady galerniczej by? naczelnik okr?gu

Nerczy?:skiego (sprawnik), rezyduj?cy w swej po

wiatowej stolicy, zagl?daj?cy do nas zaledwie par?

razy w ci?gu roku; zast?powa? go w urz?dzie jego

1\Mar;an Dubiecki: Echa
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po?inowaty, m?ody oficerek, maj?cy pod sob? za

?og?, z kilku z?ledwie kozaków z?o?on?· Oczywi?

cie, w sprawach wa?niejszych oficerek odwo?ywa?

si? do komendanta w Nerczy?sku, ten za? ze stolicy

prowincji, z Czyty, otrzymywa? rozkazy i instrukcje.

Spraw jednak wa?nych prawie nie by?o, stosunki

tak si? u?o?y?y, i? z w?adz? najbli?sz? nic nie mie

li?my do czynienia. Za?oga z oficerkiem bawi?a si?

polowaniem lub gr? w karty... Innej obok siebie

ani w?adzy, ani te? stra?y nie mieli?my.

Po chwilowej bytno?ci dostojnika buddajskich

lwi?ty? w naszej siedzibie up?yn??a jesie? i zima,

nadchodzi?a wiosna bardzo spo?mona, wiej?ca

?niegiem cz?stym, naprzemian z wiatrem gwa?tow.

nym. Dni by?y ,smutne, niewró??ce bliskiej wiosny,

a tu tymczasem zbli?a?y si? nasze ?wi?ta Zmar

t wychwstania, chwile obchodu tryumfu dobra nad

z?em, ?wiat?a nad ciemno?ci? .. ·

My?l nasza bieg?a ku Zachodowi, pod strzechy

domów naszych; uczuciem, marzeniem jednoczy

li?my si? z dalekimi przestrzeni?, z ziemi? rodzinn?,

l, .órej oblicze przywalono g?azem grobowym. Dni

uroczysto?ci wielkanocnych im bardziej si? zbli?a?y,

tern smutniejszemi by?y dusze nasze. Zreszt? i przy

r oda nas otaczaj?ca by?a os?oni?ta jeszcze prze

wa?nie zimow? szat?; wiosna bowiem w Daurji

pó?no i nagle powstaje; przej?cie od zimy do lata

gwa?towne, zaledwie dni par? trwaj?ce, wi?c i ?wi?ta

Zmartwychwstania nigdy tam me przypominaj,
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wasza dzia?a na zgub? nasz?
- nie WIem, ale

spe?nia? rozkazy musz? ...

U?mia?em si? szczerze z opowie?ci oficera,

który wszak?e sn a? w g??bi duszy wierzy?, i?

C h u t u - c h t u mo?e by? przez nas wytworzony

i ukrywany, ?egnaj?c si? bowiem ze mn?, szepn??:

"B?d?cie, panowie, ostro?ni, bardzo ostro?ni; ja

was wszystkich lubi?, lecz obo wi?zek przede

wszystkiem, obowi?zek zawsze musia?bym spe?ni? Ol.

Nazajutrz, w dniu Zmartwychwstania Pa?

skiego, kolega galernik, xi?dz Piwarski ? Sulejowa,

z nad Pilicy, odprawi? Msz? ?w., po której z am

tonowali?my gromadnie II Weso?y nam dzi? dzie?

nasta?" ...

W tej pie?ni starej a radosnej, która w CI?gu

wieków p?yn??a z, ust i z serc tylu pokole?,

w tym ogniu modlitwy garstki niewolników stopi?y

si? wszystkie smutki i bóle nasze ówczesne, zst?

pi?y na nas spokój i moc wytrwania na lata

przysz?ych cierpie?, a? do owego nieznanego dnia

przysz?o?ci, gdy kamie? grobowy z oblicza Ma tki

zostanie odwalony.

Kraków, w kwietniu 1918.
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Polska przed sze??dziesi?ciu laty
Kilka my?li o powstaniu styczI}io.wem
?o?nierze powstania styczniowego

Xi?dz Antoni Mackiewicz

Strace?cy .

Powsta?cy polscy na Ba?tyku w r. 1863.

Zawi?zek polskiej floty w powstaniu styczni?wem

Udzia? kobiet polskich w powstaniu styczniowem

Niezapomniane rocznice

102

113

132

139

156

Wigilja w domu niewoli

W spomnienia z katorgi syberyjskiej
Chutu-chtu

ERRAT Al)

winno by?zamiast

Str. 13 wiersz 12 od góry
'-

na Zaburzu -

na Zabu?u

17 2 od do?u - wewn,trznym
-

zewn?trznym

32 12 od góry
- tajemniczemu

- tajemnemu

73 6 od do?u - pólkownik
-

syn pó?kownika

78 3 ..

- umkn??
- unikn??

82 8....
_. zwi?zków

- zawi?zków

90 15 od góry
- urz?dników

- uczestników

..
114 14 od do?u - ?yli?ski

- ?uli?ski

.. 13.') 11 od góry
- nad duchem - nad dachem

.. 145 13 od do?u -

na miejscu
- na mniejsze

.. 159 13 ..

-

z Daurji
-

w Daurji

l) Z powodu trud ro?ci komunikacyjnych Autor nie móg? sam

przeprowadzi? korekty i dopiero po wydrukowaniu arkuszy zaznaczy?

wa?niej$ze zmy?ki, które niniejszym prostujemy (prLYP· wydawcy)
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Wydawnictwa Zygmunta Pomara?skiego
w Zamo?ciu.

Spó?ki

Arnold Stanis?aw Or.-Odrodzenie tCrqleetwa Polskiego w w. XIV.

Bujak Franciezek Prof. Or.-Oziejowe. zaaczenie morza.

Oiveki Adrian Prof. Or.-Dzieje przy??czenia mi alit spilIkich do'

W?gier w XVIIl w.

GOllty?ski W?adys?aw In?.-Cud Wis?y w ?wietle zasad strategji.

Grz?clzi?ski January In? -O. lotnictwie w ogólno?ci. Wydanie 11.

Handelemen Marceli Prof. Or.-W pi?tym ·pólku Legjonów.

Hietoryka tom J. Zasady metodologji historji,

Za?o?enie Uniwersytetu w Warszawie.

Hulewicz Bohdan-Powstanie Wielkopolekie \w 1916 r.],

Jedli?ski W?adys?aw Prof. In?.-Modrzew Pol.ki.

Klaczko JuJjan-Oante Alighieri.

KObierzycki Ludwik-Propedeutyka dziejó? j?zyka.
Kosi?ski Kazimierz' Dr. - Poezja Nowych Legjonów (1914-16).

Krupi?ski Apolinary-Poezja Xl?slwa Warszaw,kiego i Królestwa

kongrescwego,
'

.

Krupi?.ki Apolinary -. Wst?ga IIzkar?atu. Szale?',two i rozIl?dek
w ezynaeh J. Pi?sudskiel?o.

'

Krupi?eki Apolinary-Pie?? o Józefie Pi?sud.kim. Antologja.

Krywult Walerjan-Historja'
.

,

Pomara?ski Stefan-W awangardzie. Ze wspomnie? Pi?sudczyka.
Próchnik Adam Or.-Obrona Lwowa (w 19/6 r ),
Rzymows1ci Wincenty-Pi?8udski; ?ycie i czyny Wydanie II.

Siemie?skijózef Prof Or,-Konstytucja ,3-g0 maja 1791 r. Wyd II [

Sieroszewski Wac?aw-Józef Pi?sudski Wydanie IV.

Sochaniewicz K. Dr -Kult przesz?o??i w wychowaniu narodowo
- Stosunki natod.-wyzn. w diecezji podlask.ej. .

Strzygowski Józef Prof Or.-?ród?a rhrze?cl;a?sklej eztuki ko?eielnej
Sztuka p.la.tv"zna wschodu.

Zakrzewski Stanis?aw Prof Dr, - Wp?yw 'prawy ruskiej na pa?
stwo polskie.

Zielii1ski Tadeusz Prof. Dr - Chrze?eija?stwo staro?ytne a filo

zofja rzymska
Zieli?r;ki Tadeusz Prof. Or.-Hermes. Trzykrol-Wielki Wydanie II.

Idea Poleki w dzie?ach Siene?ewiczs, Wydanie II.

Pi?lrna Helena. Wydanie li.

Rzym i jego religia.
Staro?yt no?? antyczna,

'--
a wykszta?cenie klasyez 'le

?wiat anty?lny a my.

T ny studja,
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