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TRE I WSKAZÓWKA EZECZY.

W8TJb;P.

I. Zieinie ruskie, w pospolicie niemal przyjtem dzi rozumieniu,
ograniczaj si do trzech gubernji : woyskiej, kijowskiej i podolskiej

;

wanie za zajmuj obszern cz kraju polskiego. Ale wyraz Ru
nie ma ju dawnego znaczenia, i niesusznie mieszany bywa z wyra-
zem Rosja. eby oba te wyrazy dobrze poj i rozróni, trzeba wpa-
trzy si w dziesi wieków zmian historycznych 3

IT. Rozdzielanie si Sowiaszczyzny w wieku dziewitym na ró-

ne pastwa: pocztek Polski i Rusi. — Granice podbojów^ lechickich
i warjagskich nie odkrelay stale narodów jednoplcmicnnych

,
póki

chrzeciastwo zachodnie i wschodnie nie pooyo na nich wiecznego
pitna. Rzym i Carogród spotkay si u granic Polski z Rusi. . . 4

III. Rozlego podbojów warjagskich w wieku dziesitym. —
Wodzimierz W. — Ru pomyka si w gb Chrobacji Czerwonej. —
Na pocztku wieku jedenastego Lechija odzyskuje Chrobacij. Bole-
saw W. w Kijowie. Po jego mierci epoka najwikszego wzrostu
Rusi. Jarosaw W. — Jedno rodu, rcligji i wadzy w pastwie Ja-
rosawa. Co z tych trzech rzeczy byo wówczas najmocniejszym w-
zem , 6

IV. Ru w podziaach. Or Bolesawa miaego i Krzywoustego
odnawia prawa Polski. — W pierwszej poowie dwunastego wieku
paiistwo Jarosawa rozpada si na trzy trzci. Pónocna z Nowogro-
dem Wielkim, ksztaci si w rzeczypospolite handlowe; x'oiidniowa z

Haliczem ulega wpywowi wyobrae zachodu Europy ; wschodnia
z Wodzimierzem nad Klazm, zostaje gniazdem despotyzmu ksit
warjagskich. Jedno Rusi ginie na zawsze: nazwisko jej ju nie o-
znacza jednej i tej samej rzeczy l(

V. Ru poudniowa co obejmowaa? Podole jak daleko si roz-
ciga? Charakter Rusi poudniowej; jej stosunki z Polsk i Wgra-
mi. Nastpstwo ksit a do Daniela. — W pocztku wieku trzyna-
stego najcie Tatarów, wkrótce po tem wylew Litwy, doarauj Jiad-

szczepanj' podbój AVarjagów. Królestwo Halickie; król Daniel i jego
nastpca Lew. Lwów stolic Rusi poudniowej; Moskwa wschodniej;
na pónocy nie ma wyranego rodka. Pónocne ksistwa w rku
Litwinów; pod ich opiek miasta broni si od napaci ksit mo-
skiewskich. Wschodni ksita w rku Tatarów; pod ich jarzmem
szukaj wewntrz despotycznego panowania. Poudniowa cz sama
tylko jest jeszcze Rusi udzieln, niepodleg. — Lecz dziedzictwo
Daniela spada na ksit mazowieckich ; Litwa szerzy w niem zbiory.
Kazimierz wielki i Giedymin rozbieraj Ru poudniow, , , , , , Jg
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VI. w polowie wieku czternastego nie ma ju ladu pastwa
Jarosawa. Polska, Litwa i Moskwa pod Tatarami, panuj, na caej
przestrzeni podboju Warjagów. Ru traci wtek samodzielnego bytu,
i przerabia si w Jonie trzech potg, z których kada ma inn drog.
Polska idzie torem Kocioa powszechnego; Moskwa cliyli si gwato-
wnie ku schyzmic greckiej ; w rodku Litwa pogaska, w duchu
chwieje si na obie strony, lecz si meterjaln obie rozpiera szeroko.
Nakoniec przewaya "si szala niepewnych przeznacze zdobywczego
mocarstwa: czc si na zawszn z Polsk, przynioso jej w posagu
ogromny zabór ziem Ruskich. Chrzeciaska cywilizacja zacliodu po-
stawia nog za lewy jrzeg Dnicpra ; duch zmarego wschodu skupi
si i naty koo tronu ksit moskiewskich, otrzsajcych si z ja-

rzma Tatarów. Odtd dwie strony: Polska katolicka i Moskwa schy-
zmatycka staj do walki 21

VII. Przez wiek jntnasty do poowy szesnastego, religijna i za
ni polityczna rójiica dwóch pastw, spierajcych si na posadzie da-
wnej Rusi, wykoiicza si szybko. — Polska, Litwa i Ziemie Ruskie
pod berem Jagellonów. Swobody polskie dla Litwy i Ziem ruskich.
Sobór Florencki; unja kocioów. — Stan krain naddnicprzariskicli.
Pocztek Kozaków. — Panowanie dwóch ostatnich Jagiellonów. Unja
Lubelska. — Ziemie Ruskie równie jak inne j)odzielone na wojewódz-
twa. Gdzie pamitka imienna Rusi na gruncie V Nazwisko Ukrainy.
Co Ru Czerwona, Biaa i Czarna? Narodowo i mowa ruska w Pol-
sce. — Moskwa i ksistwa przylege pod berem Rurykowiczów.
Wzrost jedynowladztwa i desi)otyzmu. Metropolita moskiewski. Dro-
ga do zaborów dla wielkicli ksit. Carat. — Pastwo carów mo-
skiewskich moglo nazywa si Rusi .•' Jzyk moskiewski. W czem
pozostawaa wspólno Moskala z Rusinem? Po tej iiici rka carska
siga wewntrz rzeczypospolitej polskiej. — Usiowania odporne w
Polsce. Synod brzeski. Natenie siy carstwa. Patriarcha w Mo-
skwie. — Polska z wielu stron ugodzona w gruncie swego jestestwa.
Protestantyzm ])odaje doii schyzmic. l'nici i dyzunici 27

VIII. W wieku siodmnastym rzeczpospolita nasza wietnie i zwy-
cisko walczy zewntrz; lecz wewntrz rozrywa sio przez roztargnie-
nie jednoci religijnej, Moskwa pobita i zachwiana przerw dynastji,

w jednoci religijnej znajduje ocalenie i sil. Duch schyzmy caro-
grodzkiej wydobywa Ru z pod warstwy kilku wieków. Kozacy staj
si zbrojn reprezentacj schyzmatyckiej Rusi. — W czem l?olska

uchybia swemu powoaniu? Nowa polityka Europy przeciwna natu-
rze Polski, pomylna dla Moskwy. Pocztek rozruchów w Kozac^y-
znie. — Wadysaw IV. Cluniclnicki. Jan Kazimierz. Wojny kozackie.
Umowy w Pcreasawiu. — Dalszy cig wojen; ukady pod Zborowem,
zniweczone i znowu przywrócone. Wielka cz ziem poudniowych
ruskich staje si zaborem Chmielnickiego. Siiójno Kozaków z Pol-
sk, a mimowolny ich pocig ku INIoskwic. ('hmiclnicki poddaje si
carowi. — Cikie pooenie l'olski. W czom Konfederacja Tyszowicc-
ka szuka narodowego ognia? Umowa w Hailzaczu. Pokój Andru-
szowski i traktat Crzymutowski okrelaj ostateczne gi-anice Polski
z Moskw ^^1

IX. Wiek omuasty, wiek dojrzaoci polityki i metcrjaliznui.

Polska jedna nie schodzi z dawnego toru ; ale pena ran i zaguszona,
postpuje sabo. Uciszenie si Rusi ])ozostacj w onie rzeczypospoli-
tej. Synod w Zamociu. Przewaga mowy i narodowoci polskiej.

Przykady djalcktów ruskich. — Moskwa w deniu Europy przyja-

zuem dla niej, bierze i)olot coraz skorszy. Przeol)racnic carstwa |iod

Piotrom W. Nazwisko Rosji. l'arcic jej na zachód. Rozbiory Polski.
- O co Hosja najprzód zaczepia rce w naszych ziemiach ruskich?
Co Polska bez siiy materjalnej miaa tu ku obronie praw swoich? J-
zyk rosyjski i jzyk ruski. Przykady (ii

X. Czterdzieci lat moralnego najazdu Kosji i»a Ru polsk. S|io-

soby Katarzyny, Aleksandra i INIikolaja, celem wypolszczenia ziem ru-

skich, mianowicie Woynia, Podola i Ukrainy. Co si im udao? W
czem by opór? .Jakie roilki pozostaj dla nas? Widoki piszcego
dzieje pi)W8tania tych i)rowiiu'ji w r. 1S31 70
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CZKr 1»IKIJ,WS/A.

I. rinrwszc wioci /,a IJiiKioin o powsluiiiii w W;irsza\vio. — No-
wina rozgasza Hiy po\vs/.t>chuio w /icniiacli iluskicli. Zapal iiin

ohnk-ony na kuizyi';
;

|iotiz('l)a zmowy 77

II. Stosunki tlawniojwzo ziem Zaliianycli z Warszawij. Towarzy-
stwa tajne. - l'olo('nio Woynia w tym wz,4l<;clzii'. /wizek Kosynie-
j.,',w. — lna(v.cj dziao si^> na Podolu; inno te wzruszenia w itierwszf^j

oliwili. — Kazaniu ks. lioninic'kie,!.!() i rozrucli na teatrze w Kamierieu.
— Donisko od Podolan wysiany do Warszawy. — Wie o powstaniu
'J;( listopada w powieeio latyczowskini i lia.jsyskim. Pierwszy zawia,-

zok zmowy powiatów poUidniowycii w domu .lelowickicli. — Podo-
bnym trybom id:i tzoczy na Ukrainie. Nigdzio z razu nio zjawia si
myl organizowania spisku 78

Ul. Zabiegi rzi^dn moskiewskiego przeciw powstaniu prowincji.
Konstanty wkracza na Woy. Mikoaj oddaje guiernje pod prawo
wojenne. Wojska moskiewskie w stronacli poudniowych, midzy Ku-
giem i Dnieprem. — Kordony z powodu cliolery. Szpiegostwo, na-
kazanie adresów do tronu. Adres szlaclity woyiiskioj. — (jubernja
l)odolska\uwolniona od adresu: kijowska nie rozbrojona. — ledztwa
w Kamiecu. Chody kio wicz zal)ija horodniczcgo. Aleksander Sobu li-

ski oddany pod sd wojenny. — Wyrane rozjtrzenie midzy obywa-
telami i rzdem. Ze nowiny dla patrjotów: podró Lubeckiego, ode-
zwa dyktatora i t. d 82

IV. Tajne zwiski poczynaj si tworzy. Na Woyniu: Olizar
otrzymuje ster dawnego zwisku Kosynierów. Pierwsze jego staranie.
Posaniec od Zamocia. — Ksawery Godebski zajmuje si Polesiem
woyskiem. — Bóbr marszaek szkodzi patrjotom w Krzemiecu. —
Wschodnie strony nie maj wspólnego ogniska. — Na Ukrainie: pierw-
sze zgromadzenie u Wadysawa Krasickiego. Wincenty Tyszkiewicz
wysany do Warszawy. — Na Podolu: Zwizek Wolnych Synów Po-
dola bierze ))ocztek w Kamiecu. 88

V. Elementa które dla sprawy polskiej mogy dziaa albo by
uyte. Kozlego i ludno kraju. — Wocianie i Popi. — Szlachta. 91

VI. Zmowy i usposal)iania si do powstania od poowy lutego do
poowy marca. — Na Podolu: w powiatach pónocnych Towarzystwo
Patrjotyczne. Jego Kada czyli Komitet (Junta). Gówne cele. —
Zwizek Wolnych Synów Podola rozgaziony znacznie, tworzy plany
opanowania Kamieca. Ludno i ówczesny garnizon tego miasta. —
Poczenie si zwisku z towarzystwem patrjotycznem. — Podole u-
ksztacone w dwa wielkie okrgi: pónocny i poudniowy. — Na Wo-
yniu: dalsze zabiegi Olizara. Kozterka z powodu wyprawy z Zamocia
na Uciug. — Olizar oddaje wadz Pramowskiemu, sam wyjeda
na Polesie. — W gbi Woynia oczy zwrócone na ks. Eust. angu-
szk. — Na Ukrainie: W. Tyszkiewicz nie obecny, obrany naczelni-
kiem. Zjazd w Czerniawce. — Uchway tego zjazdu; organizacja. . . 95

VI. Zdarzenia w tym perjodzie zasze w Królestwie, a majcewpyn na powstanie Ziem Ruskich. Deuisko le przyjty od Cho-
pickiego. — Kada wojenna po bitwie grochowskiej. — Odprawa Deni-
ski. — Chróciechowski. — Upowanienie dane rau ze sztabu gówne-
go. — Pooenie Galicji wzgldem Podola. — Aleksander Wereszczy-
ski przybywa tu tworzy legj podolsk. — Jenera Dwernicki otrzy-
muje rozkaz i na Woy. Staje w Nowem Miecie. Chróciechowski
bierze polecenia od niego 105

VIII. Stan usposobie insurekcyjnych od poowy marca do poo-
wy kwietnia. Woy. Odcinek kraju przed Styrem.' — Polesie. —
Strony wschodnie. — Ukraina i Podole. Zjazd w Michaówco. Ty-
szkiewicz naczelnikiem Podola. — Zjazd w Ilubniku. Sulatycki
obrany naczelnikiem przez powiaty poudniowe. — Junta naznacza
zjazd do Strugi. — Izydor Sobaski i Aleksander Jeowicki zjedaj
si w Oczeretnej. Tyszkiewicz powszechnie uznany. — Uwagi nad
formowaniem wadzy w powstaniach. — Czynnoci naczelnika. —
Obrachunek si przygotowanych. — Obrachunek sil moskiewskich na
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Podolu i Ukrainie. — Tyszkiewicz otrzymuje odezw Dwernickiego,
wysya do niogo emisarjusza lOO

IX. Brak komunikacji midzy jeneraem Dwernickim, a naczelni-
kiem powstania: std nastpstwa. Obozowanie Dwernickiego pod Za-
mociem. — Chróciechowski powtórnie bierze polecenie. — Siy Dwer-
nickiego. Przejcie Buga. — W jaki sposób korpus powstaniu, a po-
wstanie korpusowi mogo by najskuteczniej pomocnem? IKj

X. Dziaanie jeneraa ])wernickiego na Woyniu. Raport Jljiji-

cza. — Kierunek marszu Dwernickiego. — Korzy odniesiona pod Po-
ryckiem. — Odezwa jeneraa z Lachow^ca. — Zgromadzeni obywatele
w Drukopolu. ^lianowanie regimentarzy. — Uwaga nad pojciem
wojny powstaskiej. — Dwernicki staje w Boremlu; Rydiger w -
cznej; utarczki dnia IS kwietnia. — Bitwa pod Doromlem. Dwernicki
Styr przechodzi. — Kierunek marszu po za granic Galicji. Uwaga.
— Dwernicki wysya goiica na Ukrain. Staje w Koodnem. — Cikie
pooenie korpusu. — Wejcie do Galicji l"-'0

XI Zdarzenia na Woyniu, Podolu i Ukrainie praez czas dziaa-
nia Dwernickiego. Jedno tylko Polesie Wotyiiskie wzio si do bro-

ni. — Podole i Ukraina dawnym trybem rozwijaj swoj organizacj.
— Czynno Junty. — Rada wojenna w Gliniacu. — Powrót Deniski.
— Zjazd w Strudze. — Rada organizatorska w Powiecie latyczow-
skim. — Tyszkiewicz w rodku kwietnia nie przewiduje jeszcze

terminu powstania. — Zjazd Woowy w Kamiecu. — Nieobecno
Tyszkiewicza na tym zjedzie. Jego troski i poselstwo do Karola Ró-
yckiego. —^ Chróciechowski zjawia si na Podolu. — Wydaje wspólnie
z marszakiem Malinowskim okólnik powoujcy do powstania. — Odra-
cza swoj powag termin powstania. — Opuszcza Podole. — Co o nim
trzyma? — Nowe upowanienie dane mu w gównej kwaterze. — Dwie
wspóczesne okolicznoci : poszlaka spisku w rku policji, i obietnice
Wercszczyskiego, zaostrzaj skutki dwóch sprzecznych odezw. —
Okropne zamieszanie w pónocnycli powiatacli Podola. — To dosi-
ga Woynia i Polesia kijowskiego. — Wspóczesna rozterka ukadów
zmowy w powiatach i)oudniowych Podola. Sobascy bior si do
broni. — Tyszkiewicz stara si jeszcze wstrzyma wybucl» powstania
do dnia 7 maja lo>^

Xir. Uwa^i ogólne nad czteromiesiczn zmow Ziem Ruskich
Czy spiski z natury swojej s niedostatecznem narzdziem do dwiga-
nia sprawj' narodowej; czy wady w narodzie s przyczyn upadku
wszystkich jego przedsiwzi. — Zmowa jedynie oi)arta na milroci
rachunku, w kadej myce miaa zaród swojej zguby. — Gówna my-
)<a. — Ona bya ródem nastpstw, wzitych za pierwsze przyczyny
jjomieszania planów: on.a zadaa cios wadzy a poilwadnych narazia
na cik prót). Napomknienie gdzie nam szuka mocniejszej spójni

dla wadzy i ])()dwadnych. Naród jednomylny w najgorszej doli mo-
e si ocali. Powstanie gotowane i)rzez powszechn zmow, zostao
dzieleni powicenia si niewielu 1Ó7

CZ DRUGA.

I. Poruszenia zbrojne na Podolu woyskiem, od l.'> kwietnia do 3

maja. Saba ich spójno z dziaaniem jeneraa Dwernickiego. —
Worcel rozpoczyna j)owstanie w powiecie kowelskim. — Olizar i Go-
debski bior si do broni w uckiem. — Stecki z hufcem zbrojnym
wchoilzi do Wodzimierza. Napadnity i rozproszony. -- 'ostpek
Pramowskiego i pukownika M***, naczelników w zwisku. l'i>-

wstacy opuszczeni o<l swoich dowódzców. Kapitan Bogtianowicz
fibejmuje stor siy zbiojnej. Obóz zaoony w Czerewaszo. Organizacja

wadzy. — IMany Olizara i uwagi nad niemi. — Wymarsz z Czcrewa-

oliy ku Piskowi. Zmiana zamiarów w (Jrodku. — Oddzia wyborowy
rusza do Kowla, tuior odesany i)od Wodzimirzec. — Wzicie Ko-
wla; strata taboru pod Wodziniircem. — Rozpuszczenie pioszycli w
Grodku, marsz do Dwerniikiogo. — Wiadomo Dwernicki )roii

zoy, nadzieja w reprezentacji, rozsypka siy zbrojnej: zarodki no-

wych hufców stumione 1^5
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II. roruszcTiia zbrujnn w póJnocioj czo^Jci I'f)(lola. Tcrjod dni

dzifsiiltka od 27 kwietnia do 7 maja. — rowstaiiii! iiowialu U8/.yckie-

Uo. Sti'iiii)()\vski zuwiod/idiiy, j)r/.(!(lsivlii('rzo wdrówka w Htronc j)ou-

liuliiiowil, wraca ud Szarof^rodu. — l*owstanio w i)owi:itacli : Winnickim
i janiijolskini. Oddziay oddane pod dowództwo Kurowskiego i Clio-
pickiej/o. rtarczka pod Mlciaówkii. Szczeniowscy. — Naiirawa or-

ganizacji w powiociu latyczowskini : zebranie si powslaiiców pod <lo-

wództwo NaKÓrniczewskiogo 119
Ul. Poruszenia zbrojne; w poudniowej czci Podola. Perjod od

'27 kwietnia tlo 7 maja. Sol)ascy poczynajij, dziaa. J)eputacja j»rzy-

wozi im od Tyszkiewicza rozkaz wstrzymania si do 7 maja. — Dzia-
anie S()l)ar)skic]i zawieszono, utajone by nie motrio. Moskale ukazuj
si pod ici obozem i picrzcJiaj. Przykre pooenie innych patrjotów

:

narada w Hul)niku-, powstanie przyspieszone. — Obóz w Krasnosióce.
Kolyszko wodzem. Llroczysto. Proklamacje 18S

IV. Poruszenia zl)rojne na Ukrainie. P(!rjod od 27 Icwietnia do
7 maja. — Ilzut oka na skutki zaniedbane^'o zwisku, jaki sio powinien
by zacliowa midzy wypraw posikow a powstaniem. Emisarjuszo
Tyszkiewicza u Dwernickiego; Emisarjusze Dwernickiego u Tyszkie-
wicza. — Zjazd w liuliajówcp. Tyszkiewicz skada wadz. — Nara-
dy w Czcrniawto. Raczyiiski przybywa od Wereszczyskiego; A. Jc-
owicki od ol)ywateli zbicrajcycli si w Krasnosióce. Tyszkiewicz
bierze ua si woon wadz, wydaje rozkazy dla caej Ukrainy. —
Poselstwo Krasickiego do Kozowskiego. YYyjazd Tyszkiewicza w
pónocne strony Podola. Powstanie ukraiskie roztargnione i nieli-

cznie zgromadza si w Skale I99

V. Stan powstania i si nieprzyjacielskicli, w dniach okoo 7 maja.
Rónica midzy tem co przed 27 kwietnia by miao i mogo, a tem
co si stao. Przeciw powstaniu sabo- i nieranie podniesionemu,
nieprzyjaciel ma wadz w kraju, zaogi i wojska polowe. — Wano
w tym razie wadzy rzdowej, wpyw jej na róne klasy mieszkaców.
Chopi zostaj spokojnymi widzami. Wzmianka o przepowiedniach
Wernyhory. — Zaogi czyli siy miejscowe moskiewskie dziaaj za-

czepnie. Terroryzm i okruciestwa. Wyrzykowski schwytany. Fila-
nowiczowa spalona z domem. Padlewska drczona w wizieniu. —
Wojska polowe cignite na Dwerniclciego, w czci tylko obracaj
si przeciw powstacom. Kot poow swego korpusu pod dowództwem
Ja. Szermetjewa zostawuje w pónocuem Podolu, sam z drug poow
spieszy na poudnie.

,
.• 208

VI. Rozprawy z nieprzyjacielem pónocnych Podolan. Szereme-
tjew rozstawia swoje siy w okolicach Michapola. Oddziay powsta-
ców Latyczowskich, Winnickich i jampolskich, kr i wzrastaj bez
iitarczek. — Szermetjew przechodzi w powiat uszycki do Zamiechowa.
Oddzia uszycki wracajcy od Szarogrodu wpada mu w rce i rozsy-
puje si z popochu. Stempowski marszaek pojmany. Jego los. Ks.
kapucyn Romanowski 21G

VII. Rozprawy z nieprzyjacielem poudniowych Podolan i Ukra-
iców. Rot wysya w zwiady pod Krasnosiok. Utarczka strzelców
przez rzek. Koyszko cignie do Granowa. — Dno powstaców
do zlewania si w wielkie gromady. Jan Zapolski przychodzi do Le-
wuch o pó mili od Granowa. — Poczenie si powstaców w Gra-
nowie. Sia korpusu Koyszki. Zamiary. — Marsz do Daszowa.
Emisarjuszo z Biaocerkiewszczyzny. Pene nadziei widoki. — Rot
zapomniany, wysuwa si niespodziewanie na ty kolumny pod wsi
Grodkiem. Bitwa i rozsypka Daszowska. Wacaw Rzewuski. — Zbie-
ranie si powstaców w Licach. — Skutki bitwy Daszowskiej. Cliwy-
tanie rozproszonych. Gotard Sobaski. — Nadzieje patrjotów gasn.
Trwoga rozchodzi si po kraju. Zarodki nowych hufców zniweczone.
Chopi s posusznem narzdziem tego kto zwycia. — Rot puszcza
si w pogo za Koyszk. Szeremetjew z jednej, a szwadrony strzel-

ców z drugiej strony, spiesz przeci drog. Koyszko trafia na Sze-
remetjewa. Potyczka korzystna pod Tywrowem. — Koyszko zwraca
si w prawo dla przejcia Bohu wyej, trafia na strzelców konnych.
wietne zwycistwo pod Obodnem. Nominacja marszaka Jeowickie-
go na pukownika. Korzy ze zwycistw nie obrócona na poytek.

Wrotnowski i. *
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— Koyszko przechodzi Boh w Jauowie. Tyszkiewicz i Tomaszewski
przybywaj do obozu. Marsz nagy w okolice Baru dla poczenia
si z oddziaami Podolan pónocnych 219

yjll. Wzrost siy i zlanie si w jeden zastp powstaców w oko-
licach Baru. Organizacja oddziau latyczcwskiego. Charakter jego
dowódzcy. — Zamiar wyprawy na miasto powiatowe. W\marsz ze
stanowiska. Ludwik Czerkas nie przyprowadza spodziewanych zasi-
ków. Jerzy Monkiewicz zaciga si pod chorgiew. — Niepomys'lnj-
napad na Latyczow. — Odwrót. Zbieranie si oblkanjc». Dalsze
plany. — Marsz pod Jablonówk, i)rzejcic do Szyiniec. Skuteczna
zasadzka na kozaków. — Pochód za Bar. Oddziay powstaców Win-
nickich i jampolskich poczone w jeden hufiec, cz si z. Nagórni-
czewskim. Dawni onierze przynosz razem w szeregi ziemian inte-

res wysug i gorszce obyczaje. AVkroczcnie do Baru. Swar inidzy
dowódzcami zbiorowego oddziau. Nagórniczcwski pod Houbówk
obejmuje nad wszystkimi dowództwo 252

IX. Nowe poruszenia zbrojne na Woyniu i Polesiu kijowskiem.
Gaecki marszaek powiatu radomylskiego zmuszony przyspieszy po-
wstanie. — Utarczka z kozakami w Ksawerowie. Plany powstaców.
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szaek powiatu owruckiego porusza swoich. Wejcie do Owrucza.
Obóz w lesie. — Eó/ycki Karol zgromadza swój hufiec. Pierwszy cig
jego pamitnika 270

X. Htan powstania i nieprzyjaciela, w dniach okoo 2m maja. Pa-
trjoci Ziem Ruskicli maj obecnie dwa obozy i trzy oddziay ruchome.
Legja Wereszczyskicgo i korpus jeneraa Ciirzanowskiego s dla

nich dalek pomoc.t. — Pooenie si moskiewskici: ich ubytek. Po-
wstanie mo^to rozwija si pomylnie —

. ale obozowanie w lasach
nic przynosi adnej korzyci. Oddziay za ruchome pod trzema ró-

nymi dowódzcami, rón przechodz kolej. Oddzia Koyszki trawi

si nieadem i niet)parzuic wpada w matni 2S1

XI. llozwizanie si losów zbrojnego powstania. Koyszko napa-
dnita" przez Szeremetjewa. Klska pod Majdankiem. Nekrolog Wa-
cawa Jeowickiego. — Koyszko zebrawszy resztki zmierza do Galicji

i szuka ])omocy w innycli oddziaach.^ — Nagórniczewski otrzymuje
wezwanie Koyszki ; dogania go za emiczkowcami. Nocleg we wsi
Bebechach. Zwtpienie udziela si wieemu oddziaowi. Podoanie
i Ukraicy id do Galicji- — Okoo tego czasu Owruczanic i Eado-
mylanic rozbici. — Róycki stojc na wysokoci Litynia w dyrekcji
Ksawerówki, dowiaduje si o klsce pod Majdankiem, poznaje kieru-

nek Koys/.ki i postanawia przedrze si do Królestwa. Drugi cig
jego pamitnika. Bitwa pod Mooczkami. Wejcie do Midzyrzecza.,
ytudonci. Potyczka pod Tyszyc. Przejcie Buga. Napad na obóz
moskiewski. Przyjcie do Zamocia i formacja Puku jazdy Woy-
skiej, lista jmieniui oficerów i pieii pukowa 236

XII. Powstacy w Królestwie. Przyjcie icli do Galicji. Nekro-
krologi Dobka i Koyszki. — Reprezentacja i formacja. Posowie Wo-
ynia, Podola i Ukrainy. Komitet Ziem Ruskich. Szwadrony i legje

z powstaiiców. IjOs legji podolskiej w Zamociu. — Rzut oka na opu-
szczony plac powsta ziemiaskich. Nie brak matcrjalnych si, ale

niedostatek rodka moralnego, któryby je skupi i rzednie poruszy,
jest przyczyn wszystkich niepowodze w przeszej wojnie naszej. Wi-
doki ogólniejsze i)rzeto zmusiy i)rzekroczy nieco obrb tytuem ni-

niejszej ksiki zakrelony. Przymówienie si autora. ^ 311>

Dodatki. Glos posa iajsyskiego na posiedzeniu izb poczo-
nych. — Spis chronologiczny waniejszych wypadków ;->32



w S T E P.

Weotnowski. i.





ZIEMIE RUSKIE.

I.

la cz Polski, która w dzisiejszym skadzie pastwa
rosyjskiego stanowi trzy gubernje : wo^nisk kijowsk i po-
dolsk , od czasu rozszarpania ojczyzny naszej , dla rónycli
wzgldów pocza by niejako osobn caoci. Dawniejsze
straty odczyy od niej lewy brzeg Dniepra ; ostateczny rozbiór

kraju odci Galicj; urzdzenia wewntrzne pod berem ca-

rów, odróniay zawsze j od Litwy; nieszczcie nakoniec
sprawio, e i w powstaniu norodowem przyszo jej wystpo-
wa oddzielnie. Std wynika potrzeba odosobnionym przez
wypadki prowincjom nada jakie jedno osobne imi : upo-
wszeclmi si zwyczaj pod zbiorowem nazwiskiem Ziem Ru-
skich rozumie szczególniej Woy, Ukrain i Podole. W ta-

kiem to rozumieniu zwykle mówi si teraz: powstanie Ziem
Ruskich, komitet Ziem Ruskich i t. d. , chocia to powsta-
nie i ten komitet, nie naley waciwie ani do Galicji, ani do
Litwy, ani do rozlegych krain polskich za Dwin i Dnie-
prem, gdzie wszdzie jednak s ziemie ruskie.

Zdarza si czsto e gdy rzecz jaka zniknie, albo ulegnie

zupenej zmianie, dawne jej nazwisko dugo jeszcze bkajc
si w yjcej mowie, nasuwa przed oczy wtpliwe i nie-

okrelone wyobraenia. Chcc natanczas imi zwleczone
z umarego przedmiotu napeni waciwem pojciem, trzeba

nieraz przebiedz dugi szereg dziejów^, w kwestji o jeden
termin, roztrzygn wiele kwestji historycznych. Taki wanie
jest przypadek ilekro wzmianka o Rusi. Wyraz Ru, kry
dzi jak staroytny pienidz, którego stpel nie oznacza ju
waloru. Za wiara puszcza go za jedno z wyrazem Rosja,

oszukuje niewiadomych cudzoziemców, a nas e tak powiem,
chwyta za sowo. Musimy tumaczy si

,
jakim sposobem

1*



ziemie przez nas samych mianowane ruskiemi, nale do
Polski, a nie do Moskwy, która przezywa si Rosj: musimy
rozrónia dobitnie co bya Ru, co Moskwa, a co jest Rosja.

Dla tego te mówic o Woyniu, Ukrainie i Podolu, jako
ziemiach ruskich w imi Polski powstajcych przeciw Rosji,

wypadnie nieco na obszerniejszej przestrzeni uwaa zmiany
historyczne. Nadto, kto tylko zechce zetrze Polsk na jakim-
kolwiek miejscu jej duchem spoecznym oywionej krainy,

zaraz odsoni mu si czcze figury zgasych potg politycznych,

i nie zdoa zatrzyma wzroku na adnej warstwie tych
przejrzystych cieniów, a do dna dziesiciu wieków, gdzie
ley Sawiaszczyzna jak gadka tablica, na której or kre-

li i kasowa róne pastwa; lecz tylko cywilizacja chrzeci-
jaska kada wyranie odkolorowane pitna. Jednem z tych
pastw nakrelonych i znikych pob farb póniejszych dzie-

jów, jest Ru. Dla tego te eby widzie wszystko co si
przebija moe przez obecn cech jej czci, wypadnie
sign gboko w przeminione czasj\

Sdz wszake i kilku przypomnie ogólnych bdzie do-

sy w tej mierze.

II.

W wieku IX, wanie kiedy koo Wisy Lechici tworzyli

sobie pastwo, wojownicy skandynawscy rozbiegajc si od
zatoki Finlandzkiej w dó Dniepra, szukali najprzód upiey,
potem staego panowania.

Ród lechicki, jeli by niegdy przychodnim, oddawna zla
si ze sawiaskim; Skandynawi byli rodem obcym: zwano
ich na zachodzie Europy Normandami, na pónocy Warja-
gami.

Dwie tedy róne siy, miejscowa i nanona, zwizyway
drobne spoeczestwa Sawian, w dwojaki sposób: pierwsza
rozwijajc domow wadz od rodka na zewntrz, spychaa
cudzoziemski nacisk Niemców; druga zgarniajc podboje do
rodka obcej wadzy, narzucaa jarzmo Warjagów. Natura
tych dwóch wadz nie zatara si nigdy; póniejsze owszeiu
namaszczenia wzmocniy ich dno: jedna zawsze przeno-

sia ycie polityczne w ciao narodowe, druga wiecznie wy-
cigaa z niego wszelk ywotno spoeczn.

Prawie tego samego czasu, Ziemowit syn Piasta, wybrany
zosta zwierzchnikiem w kraju nad Gopem (860), a Ruryk
sprowadzony przez Nowogrodzan, z braci i ludem swoim
zaj zbrojnie okolice llmenu (862). Rój ten Warjagów, czy



to od mi(\jsca ski|(I wyszod', c/y o<l raiiiilji ])annj|cej, mia
imi Kusinów. ")

Z rozszerzaniem si^' wadzy, roznosiy si i imiona
wadów. Synli coraz goniej w jednej stronie Sawia-
szczyzny Lecliici Polanie, w dnigioj Warjagowie Kiisini —
stijd Polska i liu.

Plemi sawiaskie od niepamitny(;h czasów wrose do
swojej posady, mogo by zabrane, ])odbite razem z ziemi;
ale jak ta ziemia, nie majc mocy wyrzuci, miaa wasno
chon najezdników. Synowie przybyszów skandynawskicli
brali pierwsz nauk mowy i ycia od matek Sawianek

;

garstki llusinów tony w swoim ogromnym zaborze; znikn
lad ich jzyka i narodowoci, prócz niewielu wyrazów i nie-

których obyczajów ; zostay po nich tylko na wierzchu —
rzd, dynastja i imi. Sawianin poddany potomków Ruryka,
w swojej inowie tytuowa ich kniaziami, a sam nazywa si
Rusinem. Ru jak Polska bya czci Sawiaiiszczyzny.

Jzyk wszystkich Sawian, im bliszy róda tern bardziej

jednaki**), wspólno religji bawocliwalczej i sposobu ycia,
im w bliszem ssiedstwie tem cilejsza, silnie czyy ludy
rozrywane midzy wadzy rónej natury i midzy pastwa
rónego nazwska. Rozlego zatem pastw i z niemi imion
ogólnych, moga rozszerza si i cienia nie zostawujc
trwaej pamitki po sobie. Tale upyno lat sto od Ziemo-
wita i Ruryka. Granic Polski i Rusi w czasach pogaskicli
daremnie jest ledzi.

Ale zbliaa si epoka pewniejszego podziau pastw, wedle
})Owicenia narodów na przysze ich ycie spoeczne. Od
dawna chrzecijastwo, a z niem i cywilizacja przenikay
w gb Sawiaszczyzny : od Niemiec do Czech i Polski, od.

Carogrodu do stron poudniowszych i Rusi. Niewyran epok
nowej wiary najwaciwiej odnie do gów panujcych —
Mieczysaw prawnuk Ziemowita przyj chrzest podug obrzd-
ku aciskiego, r. 965 ; AYodzimierz prawnuk Ruryka, ochrzci
si obrzdkiem greckiem r. 991. Polska stawaa si pastwem

*) Zdaje si e pierwiastkowa ojczyzna skandynawskich Kussów albo
Russinów, leaa na wschodnim brzegu Szwecji. Finlandczycy dzi jeszcze
w swoim jzyku Rosjan teraniejszych i w ogólnoci w-szystkich Sawian,
nazywaj Wenedami; Szwecj za krain rusk, ruotze-moa.

**) Najdawniejszy pomnik jzyka sawiaskiego zachowa si w pierw-
szych przekadach Biblji. Djalekt tych ksig zapewne niemao przejty
tokiem greczyzny, nazywa si cerkiewnym. Jest on umarym od niewia-
domego czasu; suy tylko póniej za wzór pimiennictwu, i dla tego
bywa niekiedy zwany ksikowym. Z pomidzy mów yjcych, w serb-
skiej upatruj najwicej podobiestwa do niego; móg wszake niegdy
by bardzo bliskim wszystkich djalektów sawiaskich. Jeszcze z wieku
W. zabytki pimienne czeskie, polskie i ruskie, okazuj jak gazie jednego
pnia nieprcJko poczy rozchyla si w przeciwne strony.



2achodniem , Ru pastwem wschodniem : ich fiofury jeogra-

ficzne odznaczay si ju pitnem czytelnem na dugie wieki.

wiat cywilizowany dzieli si wówczas na dwie czci
upadego pastwa Rzymian. Zachodnia zburzona do szcztu

i krwi nowych ludów oywiona, zakwitaa w spoeczestwa
mode na gruzach staroytnych; wchodnia bya podkleconym
odamem zbutwiaego gmachu. Nauka Zbawiciela podnoszca
ludzko do jej boskiego pocztku, atwiej porywaa Zachód:

mdro pogaska cica ku ziemi, kn.a si w starych for-

mach "Wschodu. Koció Chrystusowy by jeszcze jeden, i

jedne mia gow widom; ale w onie jego leao nasienie

odszczepiestwa. Schyzma Focjusza przemina, patriarcho-

wie cai'Ogrodzcy wrócili pod zwierzchnictwo stolicy apostol-

skiej, spór o dogmata zdawa si by zaatwiony, róno
obrzdku nie stanowia istotnego rozdziau chrzecian aci-
skich od greckich; ale wszystko co scharakteryzowao póniej
jednych i drugich, co mona odnie do najdalszych pier-

wiastków sprzeciwiestwa — ducha i materji, zbierao si
ju w dwa gówne ogniska, i z nich jak z dwóch róde
osobno sp}-wao na Sawian. Odtd kiedy Rzym pooy
rk na Gnienie, a Carogrod na Kijowie, jakby dwa polarne

bieguny cywilizacji napite ku sobie, chwyciy za dwa paii-

stwa ssiednie, eby si odskoku rozerwa je na zawsze.

"Wtenczas zasza kwestja, gdzie midzy Wis i Dnieprem
rozedrze si braterstwo sawiaskiego rodu — ta kwestja

toczy si dotychczas. Nieraz walczce strony spychay si
daleko, nie raz lady jednej nikny pod stopami drugiej, a
póki trwaa przewaga nie pooya mocno wycinionego pitna.

Lecz pójdmy kolej zdarze.

III.

Nastpcy Ruryka w wieku X. rozpostarli swoje panowanie

po Sawiaszczynie od ostatnich jej ki-aców u róde Oki i

Wogi na Wschodzie, do róde Styru i Buga na Zachodzie.

Przestrze t rodkiem prawie przerzynay koryta Dwiny i

Dniepra; lecz ujcia tych rzek znajdoway si to w cudzych,

to w pustych ziemiach. Nad morzem Baltyckiem siedziay

rozlege obce Sawianom pokolenia; nad morzem Czarnem
cign si szeroki gociniec barbarzystwa , które ju prze-

walio' si w gb Europy i jeszcze napywao. Tdy nie-

dawno przemknli Wgrzy — Madziary, tu Warjagowie zastali

Chazarów i doczekali si Pieczyngów.

Jak daleko Oleg (879—012) w póniejsz posiado Polski

zapuci or, na to nie masz pewnych dowodów; cay jednak



kraj, który dzi skada Woy, Ukrain i Podole, uleg jego

przemocy. Woynianio równic jak uczanie, mieli ju na-

tenczas 8Woje grody uck i Woy "'•). Midzy nimi siedzieli

Dulebi; ])rzy ujciu za Prypeci do Dniejjra, Drewlanie,

którzy zacity stawili ujarzmicielom opór, a nim z miastem
swojem Iskorostiniem nie zagrzebali si w i)opioacli. (946).

Nazwisk Ukrainy i Podola, jako ogólnych, jeszcze nie byo.
Na paszczyznach niej Kijowa mieszkali Polanie; po obu
stronach rodkowego Dniestra (Tyras) Tyrewcy albo Tywercy;
dalej ku poudniowi ubijali si przechodnie o niestay popas,

a na tej ziemi — jak powiada sawiaski poeta — kopytami
zr}i;cj, krwi utluszczonej i komi zasianej , bujnie porasta
smutek. Mao dbali o to kniaziowie ruscy, e panowanie ich

rozcigao si nad jiustyni; bo i pustynia i Dniepr co od
porohów przez niij pyn, byy dla nich tylko drog na
morze Czarne po nowe rozboje. Wybierajc da od ujarzmio-

nych Sawian, upic zgnuniae cesarstwo greckie, znosili

skarby do zamków warownych nad Styrem, Prypeci, Dnie-
strem i ujciem Dunaju, skd najdogodniej byo puszcza si
pod Konstantynopol. W Kijowie jednak ustalia si stolica

jjodboju majcego kres, gdzie sia zbrojna dosign i trwale

gromi moga.
Wodzimierz pierwszy zakreli granice Rusi, które nastpny

po nim wielki jedynowadzca mao co ju rozszerzy. Roz-
garniajc on rce wycignione ku zachodowi, trafi jakby na
dwie ciany. Prawe jego rami oparo si o dzikie siedliska

Litwy i Jadwingów, lewe o Karpaty. Midzy temi zaporami
pozosta przesmyk naksztat wrót otwartych do boju. Tu koo
pocztków Buga i Dniestra, wszcz si spór najwtpliwszy
o rozdzia sawiaskiej ziemi, która pod nazwiskiem Chro-
bacji, stanowia rozleg cao i miaa stolic w Krakowie.Cz Chrobacji na wschód od Sanu nieco za Bug i Dniestr
pomknita , nazywaa si czerwon, albo Czerwieskiem**).
Wodzimierz opanowawszy Przemyl i Halicz czyli Galicz,

(981) zagarn j do swego pastw^a. Chrobacja czerwona
staa si Rusi czerwon, a z natury swojej naleaa do Kra-
kowa i zatem do Polski.

Zaraz te na pocztku wieku XI. Polska odzyskaa swoje
prawda. Bolesaw Wielki (Chrobry) spaja natenczas w onie
Sawiaszczyzny duchem Zachodu przenikajce si spoe-
czestwo polskie: po zgonie Wodzimierza (1015), w^da si
w spraw}'' jego nastpców^, wszed moc do Kijowa, Chro-

*) Zamek Woyu mia by w miejscu gdzie rzeka Uczew pod mia-
steczkiem Grodkiem wpada do Bugu. — Dugosz, T. 1, p. 18.

**) Byo niegdy miasto chrobackie Czerwiesk, dzi maa wioska nie-
daleko Komarowa o kilka mil od Zamocia.
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"bacj czerwonjj z Przemylem i Haliczem po rzek Bug
odebra.

Ale z pomidzy dwunastu synów Wodzimierza, Jarosaw
Wielki, pomordowawszy albo w^yzuwszy braci, ca; pucizn
ojcowsk, prócz Poocka, pod swoje w^adz zagarn. Ssiad
ten sta si cikim dla Polski. Skoro Bolesaw W. zszed
ze wiata (1025), oderwa on znowu od niej Halicz i Prze-
myl, a nadto jeszcze kawa ziemi nietknitej przez przodków
jego, od ucka niemal pod Lublin z zamkiem Beem zabra
(1035). Przyjazne póniej stosunki z Kazimierzem I. kr. pol.

zostaway spokojnie na lat przeszo 40 ten zabór *).

Byato epoka najwikszego wzrostu i ukazania si w ca-

ym ogromie staroytnej Rusi. Granice jej zachodnie przeci-

najc Wilj daleko od róda, i Niemen a przy ujciu
Szczary, przechodziy Bug niej Brzecia; na lewym brzegu
Buga rozszerzajc si coraz bardziej ku poudniowi dotykay
Sanu. Gboko tedy odepchn Polsk or Rusinów. eby
poj jak mocny lad móg pozosta po nim, trzeba zasta-

nowi si pilniej nad ówczesnym stanem ruskiego pastwa.
Podbój warjagski w cigu lat niespena dwóchset, przez

Ruryka, Olega, Wodzimierza i nakoniec Jarosawa skupiony,
czya trojaka jedno: plemienia, religji i wadzy.

Jeden ród sawiaski zamieszkiwa ca t przestrze mil
pótorasta wzdu i wszerz rozleg; ale na rónej ziemi i

pod ronem niebem, musiaa zachodzi w oddzielnych ludach,.

znaczna rónica obyczaju i jzyka nawet. Nie masz narodu
któryby nie mia djalektów^ a te daj si postrzega w ka-
dym, równo z pocztkiem jego czasów historycznych. Nadto,
róna dawno zaboru przez Warjagów , i róne pooenie
pod ich panowaniem

,
j^rzyczyniay si niemao do rozmai-

toci charakteru odlegych okolic. Normandowie plondro-
wali wówczas po caym wiecie. Od skalistej i zlodowaciaej
Skanji swojej, mieli ubite trakty przez Londyn, w du Se-
kwany za Alpy na morze ródziemne; przez Nowogród,.
Smolesk i Kijów, wod na morze Czarne; a ldem na uck
i Wodzimierz, przez polskie miasta Sandomierz, Wilic,
Kraków, do Niemiec i dalej ku zachodowi. Ru mocno wpl-
tana w interes handlowy, przernita traktami przewozowemi,
z rónych stron przyjmowaa dostatek i kultur. Pónocn
cz wicej przenika duch normandzki

,
poudniow bizan-

tyski, zachodniemu kracowi sabo udziela si wpyw Eu-
ropy aciskiej. AYszelki jednak charakter nowy, wybija si
dobitnie tylko na ludnoci miast znakomitszych nad kory-

* Kazimierz polubi sobie córk Jarosawa Marjc Dubrogniewc;
w wojnie przeciw Maslawowi mazowieckiemu i)otrzebowal pomocy od
tecia; nie raóyl wic dopomina si o zagarnite przez niego ziemie.
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tami rzek splawnycli ]ioloonych. Kraj w ogólnoci mao byl

zaludniony. W odwiecznycli i ciemnych lasacli Woynia
cijgniicycii i^\(^ dhigicmi ramionami od Prypcci po za Dnieprem
i Styrem, trzymay si^' bcspiecznie stada ubrów; na stepacli

Ul^rainy i smugacli Todola, Ijujay swobodnie dziltie Ilonie i

jelenie. Wród tycli ])usteli '^-y^y nieliczne osady rolnicze

koo grodów obwarowanych pierwej dla ich zasony, póniej
dla utrzymania w poddastwie. W'ieniacza prostota dugo
])rzechowywaa pierwiastkow cech miejscowoci i rodu.

Sawiaszczyzna za tein powleczona imieniem Kusi, moga
jeszcze atwo rozpa si na róno czci, i te czci mogy
]»rdko przylgn do innej caoci politycznej.

Jedna religja clirzecijaska obrzdku greckiego pano-
waa po wszystkicli stronacli paiistwa, którego Kijów by sto-

lic. Metropolita kijowski zalea od patrjarcliy carogrodz-

kiego. Ale W^scliód uznawa zwierzchnictwo Rzymu a do
roku lOóo. Dopiero patrjarcha Micha Cerularjusz, odgrze-

l)awszy zapomnian nauk Focjusza, doda do niej swoje
bdy i wypowiedzia i)osuszestwo papieowi. Metropolita

jednak i ).)iskupi Rusi nie poszli za przykadem tej scliyzmy,

porozumiewali si z Leonem IX., zostali w cisym zwisku
/,e stolic apostolsk, speniali wyroki Carogrodu wtenczas
tylko, gdy te nie sprzeciwiay si zasadom kocioa po-

wszechnego. Religijna przeto jedno, lubo odznaczona gre-

ckim obrzdkiem, nie odcinaa jeszcze dostatecznie Rusi od
reszty Sawiaszczyzny chrzecijaskiej.

Jedna wadza w reku potomka Rurykowego, trzymaa
równie Nowogród jak Kijów. Wadza ta bya warjagska,

militarna. W^ielki knia, wszystko co po przodkach odzie-

dziczy i co sam zdoby, uwaa za wasno, za ródo docho-
dów. W zamkach i miastach mia namiestników i zaogi —
narzdzia najwyszej swojej woli. Spraw wojenn zajty,
wynagradza rycerstwo, cign da z kupców i rolników,

protegowa troskliwie handel, zostawia spokojnie miejscowy
obyczaj ziemian. Miasta gówniejsze otrzymyway przywileja

i potwierdzenie spisanych swoich ustaw dawnych, kraje za-

chowyway swój wewntrzny skad sawiaski; ale acucli
jedynowadztwa przenizany przez kad cz podboju zwi-
zywa pastwo, i ten acuch by najistotniejsz spójni ledwo
sklejonych pod jedno nazwisko czstek Rusi.

Jeli kto dzisiaj w zagadnieniach politycznych, chce obecne
rzeczy czy z przeminion monarchj rusk, powinien jej

cieniom j^rzypatrywa si w pierwszej poowie XI. waelcu.

AVtenczas y W^odzimierz i Jarosaw Wielki; z yciem osta-

tniego zakoczy si (1054) wietny, ale ponny okres dzie-

jów, które stary si zupenie na probierczym kamieniu
czasu . .



10

IV.

Jarosaw umierajc podzieli pastwo na piciu swoicli sy-

nów: szóst cz Rusi — Poock, dziery jego synowiec
Wszesaw. Halicz i Przemyl dzielnica przypadajca na Wo-
dzimierza Jarosawowicza, gdy ten zszed ze wiata przed
zgonem ojca, dostaa si jego synowi Rocisawowi. Nad
wszystkimi mia mie zwierzchnictwo najstarszy w rodzinie,

dziedzic Kijowa Izjasaw. Wypowiedzia mu posuszestwo
Wszesaw knia poocki i jako potomek linji starszej, za-

pragnwszy stolicy w. ksistwa, rozpocz wojn. Izjasaw
zwabi go zdradliwie do Kijowa i uwizi. Lecz niedugo
cieszy si owocem zdrady. W tym czasie nawa Poowców
(1068) zajmowa dawne stanowisko Pieczyngów: pobity w po-
tyczce przeciw nim nad rzek At Izjasaw, bez wojska wró-
ci do Kijowa, a gdy lud dla obrony miasta wydoby z wi-
zienia Wszesawa, uszed do Polski.

Bolesaw miay chwyci natenczas zrczno do odzyska-
nia ziem utraconych pod panowaniem dziada i ojca. Siedm
lat (1070— 1077) zajmujc si sprawami Rusi, przywraca
tron Izjasawowi w Kijowie, Przemyl przyczy do Polski;

zamki: AVoy, Wodzimierz, uck, zdobywa, zaogami swemi
osadza, i dopiero ze swojej rki ksitom ruskim pod wa-
runkiem hodu i wiernoci puszcza. Tym sposobem otrzy-

ma od niego Igor napowrót ksistwo wodzimierskie na Wo-
yniu i nadto Chem z Beem.

Wkrótce atoli z upadkiem wielkiego wojownika, poszy
w poniewierk i prawa odwieone orem polskim. Izjasaw
w. k. kijowski, odda Wodzimierz woyski synowi swemu
Jaropckowi, Przemyl Woodarowi, Trbowle Wasilkowi, sy-

nom Rocisawa.
W lat 50 po zgonie Jarosawa W. polityczny wze utrzy-

mujcy w caoci ogrom podboju warjagskiego , by ju
roztargany: wadza przywizana do tronu Kijowa saba coraz

l)ardziej i zerwaa si zupenie nim upyno drugich lat

pidziesit.
W pierwszej poowie XII. wieku, Ru bya pobojowiskiem

rozradzajcych si niezmiernie potomków Ruryka. Jedynie
interes ksit wydzierajcych sobie nawzajem kraje miasta
i zamki, sta na celu : nie masz adnego ladu eby myl spo-

eczna poruszaa massy narodu. Lud i ziemia Sawiaszczyzny
przezwanej Rusi , stanowiy wasno panów rodu warjag-
skiego. Zdarzao sio e drapieny kniazik w wyprawie na
swego kuzyna, gdy ten mu uszed, mci si na jego rze-

czach: pali wsi, mieszkaców kad gowami pod ciany
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])()d\v:i/(>iiy(li (loiiiów i ro/giiiatnl. I)o tycli okrojuiycli wojen
\vo\viu;tiziiyt'li, ini^-szay si klski l)itc'\v z l^oowcami.

Królowie i)olsey odzywali si to niekiedy ze swoim wpy-
wem na sprawy l\usi czerwonej. Jak przedtem liolesaw
Smialy, tak ]ó/.nej Holesaw Krzywousty, dal od siebie lie
i ("hem wnukowi Izjasawa Jarosawowi, ksij^^ein Wodzi-
mierza woyskien^o (1123). Jarosaw ten by dziedzicem Ha-
licza, 1)0 mierci jego posiado ta przesza w rce Wodi-
mirka syna Woodara, i staa si dziedziczn w linji starszej

potomków Jarosawa W. *)

Tymczasem inne strony pastwa rozkruszonego midzy
mnóstwo wadców , odczay si od caoci i bray kierunek
naturalnem cieniem wewntrznycli usposobie.

Na pónocy liandlowe i zamone miasta: Nowogród-Wielki,
Psków, Smolesk, Poock, z przylegemi ziemiami, w bogactwa
i ludno wzrose, przenil^nione niemao ówczesn kultur
germask, przypominay sobie swobody w nieujarzmionej

Sawiaszczynie: wydobywajc si coraz bardziej z pod wa-
dzy Rurykowiczów, uzyskiway niepodlego. Nowogród
jako wolny, wszed do zwisku miast hanzeatyckich (1164),

wkrótce to samo i Psków uczyni.

Na wschodzie , ksita szerzcy kolonje ku AYodze mi-
dz}'- plemiona obce Sawianom, atwiej umacniali samowadztwo
nad ludem, który razem z czystoci swojej mowy i krwi,
traci wspomnienia i obyczaje sawiaskiego rodu. Im bardziej

despotyczni kniaziowie czuli sic panami u siebie , tym do-
legliwiej przykrzya si im zalego od zwierzchnictwa trwa-
jcego jeszpze przy tronie Kijowa. Byo wiele zatargów i

wojen z tego pow^odu, przyszo nakoniec do zupenego rozer-

wania si w linji modszej jjotomków Jarosawa W. Jeden
z ksit panujcych koo Suzdalu, Andrzej Bogolubski, zao-y stolic w Wodzimierzu nad rzek Klazm, ogosi si
wielkim ksiciem, napad i zupi Kijów (1169).

'") Dla lepszego objanienia przycza si nastpujca tabliczka.

Wodzimierz
t 1052.

Izjaslaw
w. k. kijowski,

t 1078,

Rolcislaw
k. przemylski.

t 1065.

J

wiatopek
' w. k. kijowski.

[
t 1113.

Wasilko
k. trbowelski.

t 1124.

Woodar, po oj-

cu k. przemyl-
ski, a po bracie
trbowelski.

t 11 26.

k.

Jarosaw
Wodzimie-

rza i Halicza.

t 1126.

Rocisaw
k. przemylski.

t 1144.

Wlodimirko
k. zwinigrodzki,

po bracie
przemylski

po Jarosawie
I

halicki.

I
t 1153.
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Odtd wielcy ksita kijowscy zostali przy szczupej
ziemi i przy czczym tytule. Kraje poudniowe Kusi kolo
Dniepra i Karpat, przez niejaki czas szatrowane jeszcze na
wiele dzielnic, mieway rónych wadców; ale wszystkie po-
woli ogarnia duch Europy zachodniej, a pod wzgldem prze-
wagi politycznej, podnosi si poród nich Halicz, który razem
z Przemylem, Zwinigrodem i innymi posiadociami, dziery
potomek linji starszej syn Wodimirka Jarosaw.

Tak tedy w lat trzysta od pocztku zaborów warjagskich
w Sawiaszczj-znie , a w lat sto od czasu kiedy podbój ten
doszedszy najwikszej swojej rozcigoci, stanowi jedno
pastwo oznaczone nazwiskiem Rusi, ziemi i narody sa-
wiasko-ruskie rozpady si na troje. Bya Ru pónocna
/ miastami handlowerai rzdzcemi si po republikasku

;

bya Ru wschodnia z despotycznem wielkiem ksistwem
Wodzimierza nad Klazm; i bya Ru poudniowa z upadym
Kijowem a podnoszcym si Haliczem. Róny ju charakter
cechowa te czci przeznaczone dowiadcza bardzo rónych
póniej kolei. Jedno plemienia, wadzy i religji, niegdy
wica pastwo Jarosawa W., sza na wsteczne rozdroa.
W gniazdo, gdzie schroni si despotyzm warjagski midzy
mieszajcy si z obcym ród Sawian, biskup Susdalu Leon,
wniós najprzód schyzm (1164) nie przyjmujc si dotd na
Rusi.

Jeli kto dzisiaj zudzony samym dwikiem gosu, w dru-

giej poowie XH. wieku mniema widzie jednaki stan rzeczy,

wszdzie gdzie rozcigao si natenczas jednakie nazwisko
Rusi, ten rozminie si bardzo z prawd historyczn.

Wypada przeto dalsze dzieje Rusi poudniowej uwaa
osobno, zwracajc tylko niekiedy oko na inne strony, dla

postrzeenia w nich przemian coraz dobitniejsz czynicych
rónice.

V.

Na tej przestrzeni kraju midzy Karpatami i Sanem, a
Prypeci i Dnieprem, która szczególniej jest przedmiotem
niniejszego pisma, byo do dziesitka znakomitszych miast i

grodów. Przemyl, Bez i Halicz, w okresie waciwym Rusi
czerwonej; Wodzimierz, uck, Ostróg i Dorohobu, w czci
póniej ogarnitej nazwiskiem Woynia; Trbowla i Zwi-
nigród w Podolu*), stanowiy z ziemiami przylegemi dzielnice

*) Trbowla nad Hniezn i Zwinigród nad Dniestrem, róne od dzisiaj
znanych miast tego imienia, leaty w Galicji teraniejszej, a w zachodniej



kahi/Aii. Stepy ukraiskie iii/cj Kijowa i Biaogródka nad
Irpieniein, nie miay adncf^o zaniku ol)ronn(>nro: sta tu otwo-

rem plac f^onitw z Poowcami. Ksita ubijali si take
nieustannie midzy sob; nic zawsze jednak sam ich interes

osobisty <]^ra rol w tyeh walkaeh. Wyjwszy wielkie miasta

na pónocy, w adnej stronie sowiasko -ruskiej nic okazao
sic tyle ycia narodowego, ile w okolicach ])oudniowycli.

Lud ten, który w obecnej niedoli nie straci jeszcze piknej
postaci rasowej , którego pieni od niepamitnych czasów
I)rzecliowane w gminie, brzmi tak wspania i roznon nut
jak gdyby pier, co je pierwsza wydaa w penoci natchnie-

nia, chciaa gosem rozbija Karpaty i zalewa naddniepr-

skie paszczyzny — lud ten musia niegdy mie mocne
uczucie swojej siy i swobody. Byt czas, e jzyk jego su
y uczonym i poetom. Nestor szacowny latopisiec, i bezi-

mienny twórca bardzo poetyckiej powieci o wyprawcie Igora

na Poowców, naleeli do Rusi poudniowej i do XII. wieku*).

czci niegdy województwa podolskiego. Jaki za waciwie kraj rozu-
mie naley pod nazwiskiem Podola, trudno jest cile okreli; nazwisko
to bowiem utworzone ze wzgldu na pooenie miejscowe, póniej dopiero
poczo by przywizywane do pewnych granic politycznych albo admi-
nistracyjnych. Zdaje si e Kusini wymawiali Podoi, i w wieku XIII. jest

ju wzmianka (jak Naruszewicz wiadczy) o posiadaniu Podola przez Lw;i
Danielowicza. Pisarze nasi rón rozcigo naznaczali Podolowi. Co do
szerokoci, prawie wszyscy kad j midzy Dniestrem i Bohem; dugo
od beretu a do morza Czarnego wytykaj rozmaicie. Sdzibym, e tylko
pilne rozpatrzenie si w naturze gruntu, moe zaspokoi t wtpliwo,
nie raz wan dla kwestji historycznych. Wedle tej natury gruntu wskaza-
nej przez samo nazwisko, wypadoby podobno szeroko Podola rozprzestrze-
nia ku wschodowi nie do Boha, lecz do grzbietu, który cignc si równo-
legle midzy Bohem i Duiestrem zawiera róda wszystkich rzek mniejszych,
niby nalcsztat grzywy w lewo i w prawo spadajcych. Z takowej to wy-
yny potoczysto do koryta dniestrowego, waciwie jest Podolem. Prze-
ciwnie te nie dostrzegam przyczyny, dlaczegoby odpowiednia nizina na
prawym brzegu Dniestra nie miaa zamyka si w nazwisku Podola, kiedy
jeszcze póniejsze odrónienie Modawji czyli Multan nie byo na przeszko-
dzie. Nie mniej dugo pasu podolskiego zdaje si by dowolnie po-
czynana od Seretu, prowadzona potem do Morach wy, Jahorlika i morza
Czarnego. Seret nie odgranicza bynajmniej rónego gatunku ziemi; prdzej
e acuch gór Miodoborskich idcy po za Zbrucz rozdziela naturalnie
okolice Rusi czerwonej od Podola. Morachwa, która stanowia nawet gra-
nic województwa podolskiego od bracawskiego . waciwie moe jest i

kresem Podola; dalej ku poudniowi bowiem odkrywaj si stepy. Nie-
którzj' tumacz sobie nazwisko Podola przez wyrazy: Ru dolna, Ru
nisza. Deguine n. p. powiada, e Olgerd wezwa Mogolów aby przyszli
niszczy «la basse Russie, appellee Podolie. » Có w takim razie bdzie
Rusi górn, wysz? Wedle jednych Moskwa, wedle drugich Woy i

Ukraina. Sowem te wszystkie klasyfikacje krajów na wysze i nisze nic
nie objaniaj, s dowolne, rozmaicie wzgldne i najczciej wieego
wymysu.

*) Nestor urod. r. 1056, by zakonnikiem Kijowo -pieczarskiego mo-
nasteru, powica si naukom, odda szczególniej potomnoci przysug
spisaniem dziejów Rusi, umar 1111. Powie o wyprawie Igora (Sowo o
puku Igora) jest to pikny poemat napisany pod koniec wieku XII. ówcze-
snym jzykiem ludu ruskiego zbliajcym si do stylu Nestora i przekadu
Biblji. W mao co póniejszych latopisach Nowogrodu W. daje si ju
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Ale nadeszy w krotce chwile, kiedy szczk ora wszystko
zaguszy. Wród tego zamtu przez wiele lat nie witaa
myl zdolna jedynie rozwija spoeczestwo; naród atoli nie
da si rozetrze w nico. W miar krzewienia si w^yobra-e branych od ssiadów^ zachodnich, nabywa politycznego
znaczenia stan rycerski, bojarowie nakoniec przyszli do takiej

przewagi, e czstokro umieli ukraca i karci samow^olno
kniaziów.
W cigu wew^ntrznych zamieszek poudniowej Rusi, nieraz

jako sdziowie albo jako strony wystpowali Wgrzy i Po-
lacy. Królowie wgierscy starali si naby, królowie polscy
mieli dawno nabyte do niej prawa. W owych czasach, kiedy
or wszystko rozstrzyga, pamitano jeszcze drogi, któremi
chodzili Bolesawowie: Wielki, miay i Krzywousty. Kazi-
mierz Sprawiedliwy take posun zwycistwa za Przemyl i

na prawy brzeg Buga, osadzi on Romana Mcisawicza na
ksistwie wodzimiersko -woyskiem (1179); wkrótce potem
przyszo mu wda si w spraw o ksistwo halickie.

Dwaj synowie Jarosawa ksicia na Haliczu, Wodzi-
mierz i Mcisaw, pow^anili si midzy sob. Pierwszy z nich
wezwa na pomoc ksicia beskiego Wszewooda, drugi
króla polskiego. Kazimierz wycign z wojskiem pod Ha-
licz (1182), zbi Wodzimierza z Wszew-oodem, a Mcisawa
osadzi w Haliczu. Przyw-rócony Mcisaw na ksistw^o, od-
da z niego hod królowi; Wodzimierz za uda si do W-
gier, gdzie naówczas panowa Bela HI.

We trzy lata potem (1185) bojarowie otruli Mcisawa i

wezwali Wodzimierza z Wgier. Bela przytrzymawszy go,

\v\'sa z wojskiem na Ru syna swojego Andrzeja. Tymcza-
sem Roman ksi wodzimiersko -woyski, zawsze protego-
wany od Polski, zaj by Halicz. — Andrzej si wyrugo-
wawszy go z zamku, postawi garnizon wgierski i sam obj
rzdy kraju *).

Znowu we trzy lata potem (1188) bojarowie oburzyli si
przeciw królewiczowi wgierskiemu, wygnali go i udali si
do Polski o pomoc przeciw- Wgrom. Szuka te w Polsce
opieki praw swoich i Wodzimierz wyzuty przez Andrzeja^
Kazimierz Sprawiedliwy, posa wojsko pod dowództwem
wojewody krakowskiego Mikoaja herbu Lis, który zwyci-
ywszy Andrzeja, Wodzimierzowi ksistwo przywróci i

postrzega znaczna rónica djalektu. Jeli wic pisarze trzymajcy si-
wspólnego wzoru ksi,' slawiaskicli, odznaczali si miejscowoci, zapewne
daleko bardziej musiaa róni si mowa ustna, z wielu wzgldów roztry-
chnionych czci narodu.

*) Wtenczas to Hela 111, do innycli tytuów swoich przyda tytu króla
Galicji, aljo Halicji.
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])rzyj;il od nir<,''0 piv.y.si^'gc wiernoci i posuszestwa dla

króla.

Gdy Wod/imicr/ umar (1108) nie zostawiwszy potomstwa,
panowie })<)lscy skadajcy rad^) V^"/-y maoletnim Leszku ]>ia-

ym, elieieli llaliez ])r/.y;ie/,ye do Polski; ale za wstawieniem
sie matki jeiJ^o Heleny z ksit ruskich, puszczono tg dziel-

nica Komanowi, który niedawno z rk Kazimierza wzi by
ksistwo wodzimiersko -woyskie, i za wpywem Polaków,
po mierci Mcisawa otrutego, trzyma Halicz przed nadej-

ciem Wgrów.
Na i)ocztku tedy wnekn XIII. znaczna cze Kusi za-

chodnio - poudniowej, nad któr Polska rozcigaa swoje
zwierzchnictwo, a Wgrzy cicieli naby wpyw^u, znalaza si
w rku jednego z potomków linji redniej Jarosawa W.
Kóne drobne ksistwa w tej stronie, miay wprawdzie osob-
nych wadzców; ale pan Wodzimierza i Halicza, Roman,
czu swoj przewag, przybiera ju tytu króla Rusi i po-
czonemi jej siami powstawszy przeciw Polsce, poleg
w bitwie pod Zawichostem (1205).

Ledwo rok upyn, wdowa po Romanie z maoletnimi
synami Danielem, Wasilem, Michaem i z córk, musiaa
uchodzi przed burzliwoci bojarów i szuka przytuku u
wspaniaomylnego Leszka. Leszek posa Daniela z listem

do Wgier, proszc Andrzeja eby równie jak on zapomina-
jc uraz do ojca, dopomóg sierocie odzyska dziedzictwo. —
Tymczasem do opuszczonycli posiadoci wdzierali si róni
ksita. Wszewood ksi beski brat Romana zabitego
pod Zawichostem , zaj ksistwo wodzimierskie; Wodzi-
mierz syn Igora wiatosawowicza , usadowi si w hali-

ckiem, a zaraz zepchn go brat Roman Igorewicz; trzeci

ich brat Swiatosaw opanowa Przemyl. — Andrzej król
wgierski wjTugowa Romana (1209); w rok niespena mu-
sia ustpi przed jego bratem, wygnanym niedawno Wodzi-
mierzem.

Udao si te wród tych zamieszek dopa Danielowi
pucizny ojcowskiej (1212); ale na moment tylko. Wydar
mu j zaraz stryj Mcisaw Niemy, którego wmet strciwszy
jeden bojar Wadysaw, sam ogosi si kniaziem.

Daniel z matk powtórnie szuka schronienia u Leszka.
Pomoc Polski nie bya dosy mocna przeciw bojarom, ksi-
tom i obcym, skoczyo si zatem na ukadach, które
wszystkim stronom interesowanym miay dogodzi. — Da-
nielowi dano ksistwo wodzimiersko -woyskie, Leszkowi
dosta si Przemyl, bojarowie haliccy za skonili si przy-j za króla Wgrzyna. Koloman syn Andrzeja polubi so-
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bie Salome córk Leszka i wspólnie z ni by koronowany
(1214) w Haliczu*).

Kolonian narazi si Haliczanom zaprowadzajc w kraju

obrzdek aciski, a przeciw niecitnyni dopuszcza si
ucisku i niesprawiedliwoci. Przyszo do tego e sam Leszek

oburzy si na zicia i wezwa Mcisawa Mcisawicza, eby
dopomóg oswobodzi Halicz od ciemicy.
W owym czasie niezmiernie rozmnoeni potomkowie Ru-

ryka, jedni siedzieli na wikszych i mniejszych ksistwach,
inni zeszli zupenie do rzdu bojarów, albo bez staych
siedlisk sprawowali rzemioso rycerskie, z zacigiem wojen-

nym biegajc od Nowogrodu do Kijowa. Ich or rozstrzy-

ga spory ksit, czsto dawa wsparcie miastom i podda-
nym ucinionym. Takim rycerzem by Mcisaw Mcisawicz
nie wielkie dziedziczcy woci koo Smoleska, a dla licznych

przewag w boju Chrobrym zwany.
Skoro odezwa si do niego Leszek, przycign on z pod

Kowogrodu do Halicza, nie dla osobistych widoków, nie dla

zaboru na rzecz swoje, ale jedynie eby pokój Rusi czerwo-

nej, a Danielowi ksistwo halickie przywróci. Koloman
zbity dosta si do niewoli (1215) i ledwo po dwóch leciech

na proby ojca zosta puszczony do Wgier. Mcisaw Mcisa-
wicz goszczc cztery lata w tych stronach, usun si od
rzdów (1219); lecz Wgrzy jeszcze raz wpadli na Ru, i

Halicz z Przemylem, Trbowl, Zwinigrodem zajli.**)

Odzyska to wszystko wkrótce Daniel (1222), ale znowu z Ha-
licza ustpi musia (1226) i ledwo po znacznym przecigu
czasu, przyszed ostatecznie do swoich posiadoci (1239).***)

Panowanie Daniela jest epok pamitn w dziejach Rusi.

On w jedne cao spoi niemal wszystkie czonki tego kraju,

co si przez sto lat wród wewntrznych zamieszek, od ligi

ksistw majcych punkt centralny nad Klazm stale oddzie-

la, a wika si z Polsk i Wgrami; za jego te ycia zaszy
wypadki, które nadszczepany podbój warjagski na wieczne

czasy rozama miay. Dwie pogaskie potgi — Tatarzy i

Litwa — byy przeznaczone na dokonanie tego dziea. Pierw-

sza z nich wylewaa si jak straszna powód od Kaspij-

*) Odtd królowie wgierscy, oprócz przybranego niedawno tytuu
królów (lalicji, (wedle przekrconej pisowni: Galicji) poczli jeazcze pisa
si królami Ludomerji, to jest Ladimerji albo Yladimerji; chocia Kolo-
man adnego prawa nie mia do ksistwa wodzimierskiego, a wkrótce
skoczyo si jego panowanie i nad Haliczem.

**) Mcisaw polubi by swoj córk modszemu bratu Kolomana i

w posagu wyznacza dla niej Halicz, co dao nowy pochop Wgrom do
napaci.

***) Od r. 122t} do Tiol) panowa w Haliczu Micha Wszcwoodowi z

ksi zwinigrodzki.
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.skic^o mor/n, <lrni[»!i za lasami zhierala sio na ks/.talt Ittirzy

nad DaltykicMi.

Tatarzy Mopfoly ''), zj^niotlszy Polowców, odnioli zwycir-

stwo nad ksitami ruskimi, którym przywodzi i poleg
w bitwie u Kalki (niedaleko INIarjupola lecego nad Azow-
ski(Mn morzem) Meisaw- jNIeislawiez Chrobry (1224); lecz

inne sprawy odwróciy ])enpiscluina do Azji. Dopiero syn
jego Oklaj wyprawi znowu swego synowca 13atego na })rawy

brzeg Wogi. Baty zniós najprzód ksit riazaskich, opa-
nowa potem Wodzimierz nad Klazm (1238) i pustoszc
kraj cay, ])Osun si ku Nowogrodowi a do Kozielska.

lvu wschodnia ulega Tatarom , staa si ich j^osiadoci
liodownicz. Baskakowie osadzeni po okrgach kraju, wy-
bierali podatek od gowy; ksita musieli jedzi do hordy
zotej, w najwikszem ponieniu z rk chanów wyglda wy-
roku mierci, albo askawego potwierdzenia wadzy niewol-
niczej nad nieszczliw massa niewolników.

Litwa od lat kilkudziesit ju wypadaa na rabunek do
Polski i bogatych stron Rusi pónocnej ; ale póki ogólniejsze

zdarzenia owych czasów nie dojy jej wewntrz ,' nie znaa
ani panów u siebie, ani chci zaboru ziem obcych. Dopie-
ro kiedy or chrzecijaski zajrza w kryjówki plemion
nadbatyckich, bandy zbójców lesnycli zmieniy si w hufce
rycerskie. Wajdeloci kapani stali si wojennymi bardami,
wodzowie wychodzili na wadców kraju i zapragnli szerzy
swe pastwa. Kawalerowie Mieczowi zawitali od ujcia Dwi-
iiy (1204), Krzyacy posunli si od AYisy (1230): wkrótce
oba zakony rosnc w potg, poday sobie donie. Z jednej
strony Prusacy i Jadwingi, z drugiej Kuroni i Zotwa, nie

mogli oprze si okrutnemu apostolstwu zbrojnych mnichów
niemieckich. Szcztki j)rzeraonych pokole szukay jjrzy-

tuku w Litwie i mudzi. Tu przeniosa si stolica bawo-
chwalstwa, tu koncentrowa si sprysty duch pogaski, a
niezuyta jego sia natona dla odporu, przerwaa sabsz
stron chrzecijaskiego obwodu, i wylaa si ku poudnio-
wi na Ru. Ryngold i jego synowie (okoo roku 1240) rozci-
gali granice Litwy do róde Wiji i Niemna.
W tyme czasie Tatarzy wziwszy i zniszczywszy Kijów,

przeszli przez Ru czerwon na Polsk i Wgry; lecz po
dopenionych spustoszeniach wrócili do pierwiastkowych swoich
stanowisk, skd ciyli na Ru wschodni i roztaczali swe
koczowiska po za morzem Czarnem.

Z dwóch tedy stron moc pogaska ciskaa Ru poudnio-

*) Cz tylko wojska Mogolów skadaa si z Turko- Tatarów podbi-
tych przez Dengis-chaca; lecz weszo póniej w powszechny zwjczaj mic-
szanin t jedynie Tatarami nazywa.

Wkotnowski. i. o
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w, w której ksi Halicza Daniel rozpocierajc swoj prze-

wag, zagarn Kijów pozbawiony ksicia przez Tatarów^
a przemyliwa nad tern jakby sie od nich zabespieczy i

wewntrz panowanie ustali.

Byo to wówczas, kiedy ju dwie poowy chrzecijaskiego
wiata odznaczyy si wyranie. Zachód jedn nauk i jedn
wadz religijn przejty, tchn tym duchem gorcym, który
ca ludzko chcia spoi w koció Boy na ziemi — Wschód
w swoich medrkowaniach pod ciarem wadzy temporalnej,,

jak ga odamujca si od yjcego drzewa, martwia i

traci si organiczn. Spoeczestwo aciskie, z rycerskiem.

powiceniem si w Europie i w Azji gromic niewiernych,,

razem z nimi nawracao odszczepieców — a greckie w^ obu
tych czciach wiata ulegao obcej mocy. Pod orem Krzy-
owników i Mahometan rozkruszyo si cesarstwo caro-

grodzkie
;
pod najazdem pogan Ru uklka. Reszta tej

krainy sawiasko-greckiej , bez pewnej podstawy dla swojej

politycznej udzielnoci, chwiaa si jakby zawieszona midzy
otaczajcemi j potgami.

Odzywa si Daniel do soboru lugduskiego: e jako ksi
chrzecijaski, chce da opór poganom, ma do tego si,
tylko mu zbywa na powadze; jeli wiec stolica apostolska

oblecze go dostojnoci lec w zarzuceniu po Kolomanie,
z calem swojem pastwem przejdzie na ono powszechnego
kocioa ; lecz razem musia pokornie ujmowa Tatarów. Na
znak ulegoci odwiedzi hord, a zjednawszy i mu baska-
ków nie nasano, zaraz obróci si z broni na zachód, i

Lublin Polsce zabra (1245). Legat papieski jednak zje-

cha z Polski a do Halicza i namaci go na króla Rusi

(1246). Uroczysta koronacja powtórzona zostaa z woli Ino-

centego IV, w Drohiczynie chemskim (1253); ale nie spra-

wia adnych skutków. Daniel wiza si z Litw na Polsk,,

z Tatarami na Litw, a kiedy ci poszli rabowa Polsk (1260),

eby okaza si neutralnym, wyjecha do Wgier. Ru po-
udniowa trwaa w obrzdku greckim i w niewyranej za-

legoci od Tatarów\ Tak Daniel, umierajc, nastpcom zo-

stawi (1266).

Bracia i synowie jego trzymali róne udziay, lecz te nie-

mal wszystkie zczy pod swoj wadz syn najstarszy Lew.
Mia on od ojca ksistwa wodzimiersko-woyskie i kijow-

skie, a w Przemylu rzdy sprawowa
;
po stryju Wasilu, bra-

cie rodzonym Romanie, i krewnym Swarnonie, obj Halicz

z Trembowl i Zwinigrodem, uck, Bez, ('hem i Drohiczyn.

Zaoywszy gród warowny Lwów czyli Lwihorod
,
i)rzeniós

tu swoje mieszkanie i da pocztek nowej stolicy (1270).

Przy schyku wieku XHI. rozdzia Rusi staroytnej by ju/>

zupenie wykoczony.
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Knia/iowio ujar/inicni przez Tatarcjw odbywali dalej oso-
]iny swój zawód; wydzierali jedni drugim wadz liodowni-
rziy i sami w niewoli nastawali na wolno cudz, (ciemi-c miasta pónocne, na pewny czas skonili nawet Nowo-
•ród Wielki do pacenia haraczu (l'2r)(S). Stoli(;a ich prze-

niosa si za przyzwoleniem chanów z Wodzimierza nadl^lazm
do Moskwy (1295). Wielkie ksistwo moskiewskie ma hi-

storje oddzieln od dziejów obchodzcych reszt Europy a
do chwili, kiedy przechowany w nicm szczep Ruryka wy-
szed ze szkoy tatarskiej ])okaza wiatu jej nauk.

Miasta i rzeczypospolite pónocne uciskane przez despo-
tów tatarsko-moskiewskich, znajdow^ay pomoc i opiek w wo-
jownikach rodu litewskiego, którzy trzymali ju Witebsk a
po Wielkieuki, a okoo w Pooeku, Pskowie, Nowogrodzie,
Smolesku, stawali jako kniazie na czele narodu dla jego
obrony.

Co nie byo pod wadz albo wpywem Litwy i Mogoów,
to wanie skadao Ru poudniow, niepodleg. Ru ta

w^ stronie zachodniej opierajc si o Karpaty, obejmowaa
dzisiejsz Modawj, w gb Polski za Bugiem pomknita,
ogarniaa Przemys i Lublin; w stronie pónocnej granica jej

z Litw cigna si od róde Prypeci, wyej Sucka pod
Mohiów nad Dnieprem ; w stronie wscliodniej na lewym
brzegu Dniepra, Czerniechów ze znacznym okrgiem jeszcze

do niej nalea; w stronie poudniowej zgorzeliska i pustki
oznaczay ssiedztwo dyskrecjonalne Tatarów. Poczwszy od
Pereasawia za Dnieprem, a od Biaejcerkwi przed Dnieprem,
cay kraj a ku morzu Azowskiemu i Czarnemu, by bez miast
i prawie bez mieszkaców. Tylko o mil pitnacie niej Ki-

jowa stercza samotny zamek Kaniów, a jeszcze niej o mil
dziesi, w podobneje twierdzy drewnianej Czerkasach,
siedzia baskak. Teraniejsza gubernija kijowska i w^iksza
cz podolskiej , suyy za pastwiska trzodom tatarskim. *)

Taki stan tych okolic zasta wiek XIV., przynoszcy i dla

nich i dla innych ziem sawiasko-ruskich , na wieczne czasy
pamitne zmiany.

Lew Danielowicz wielki ksi Rusi, umierajc 1301, zosta-

wi dwóch synów i córk. Syn starszy Jerzy panowa na
Rusi halickiej , modszy Wodzimierz na Wodzimierzu wo-
yskim, córka Marja bya wydana za Trojdena ksicia
mazowieckiego.

Jerzy z posiadoci swoich zaraz utraci Lubhn przez Po-
laków odebrany (1302), a schodzc ze wiata (1317) zostawi

*) Od Tatarów to pozostay nazwiska miejsc, Bakota , Balaklej, C2
jjaklej, Kuzmi, Kaczybej, w kraju niej Jahorlika.

2*
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synów Andrzeja i Lwa II. Obadwa zakoczyli ycie w jednym
czasie (1324). Pierwszy z nicli nie mia dzieci: syn za dru-

o^ieoo Jerzy II, trzy lata tylko y po mierci ojca i zszed
bezpotomny (1327). Najbliszym do sukcessji po nim by
Daniel *) ksi na Ostrogu, pochodzcy od Wasila brata Da-
niela króla, lecz ubieg go krewny po kdzieli Bolesaw
Trojdenowicz ksi mazowiecki i osiadszy na stolicy we
Lwowie, zaj pastwo halickie, które znalaz bardzo uszczu-

plone.

W tym czasie gwatownie wzrastajca potga Litwy sze-

rzya si ju daleko na prawej stronie Prypeci. Giedymin
zbiwszy Wodzimierza Lwowicza ksicia wodzimiersko-wo-
yskiego, zabra pastwo po polegym w boju i osadzi na

niem swojego syna a jego zicia Lubarta, któremu take da
uck zdobyty tego roku (1319). Chem i Bez jako dzierone
przez ksit wodzimierskich, znajdoway si w obrbie zdo-

byczy litewskich. Nastpnego lata Giedymin wtargnwszy
w" posiadoci ksicia kijowskiego, zabra Owrucz i ytomir,
a po zwycistwie u rzeki Pierny **), nad poczonemi siami
kilku ksit zadnieprskich i Tatarów, wszed do Kijowa.

Ile byo zaludnionego kraju midzy Dniestrem i Dnieprem,
wszystek razem z ziemiami Czerniechowa i Pereasawia za

Dnieprem, dosta si w moc potnego wojownika, który

przez lat 16 ukrzepia tu swoj wadz (do r. 1336).

Bolesaw mazowiecki bdc ziciem Giedymina , mia za

sob przewag Litwy, potrafi przy tem uy wpywu Tata-

rów i umocowa si na dziedzictwie potomków Lwa ruskiego.

Ale dziedzictwo to nie zawierao ju Chemu. Wodzimierza,
Beza, Krzemieca, a o mil dziesitek niej Halicza, cigno

*) Nastpstwo ksit Rusi Czerwonej i "Woynia szo tak kolej

:

Daniel
król Kusi.

t 1'266.

Lew I.

k. halicki,

wodzimierski
i kijowski.

t 13ul.

Roman.

Jerzy I.

t 1317.

Andrzej
t 1324.

Lew II. /

t 1324. \

I Bucz
I za Lubartem.

( Buleslaw
j k. mazowiecki.
\ i ruski.

( t 1340.

Wasili, przodek ksit ostrogskich i zaslawskicb. t l-6'J.

Córka N. < S warno.

**) Pierna, póniej Irpie.

t 1327.

Wodzimierz
t i3iy.

Marja
za Trojdenera
mazowieckim.
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si równo z Dniestrom w córa/ snmtnicjs/e Sijsicdztwo ko-
e/owisk tatarskich. Tod jiaiiowanicin Dolcslawa, liczne ro-

dziny ])Oc,zy przenosi si z Mazows/a na Ru i zaludnia
ziemie halickie. Lecz Bolesaw ])ra<?n take krzewi obrz-
dek aciski, narazi sie Ijojarom i zosta pi-zcz nich otruty

(IIUO).

Natenczas Kaziinicrz Wielki król polski, jako krewny Bo-
lesawa mazowieckiego i nasti)ca królów, którzy tylekro
rozcigali swoje prawa do tych krain chrobacko-sawiaskich,
l^opieszy pod Lwów z w'ojskiem nadwornem i zbrojnemi
oi"szakami panów maopolskich. Itusini ])rzyjli go bez oporu
i przysig wiernoci wykonali. Kraj dla korony polskiej ze

stolic Lwowem nabyty, zawiera te znakomitszc miasta i

zamki: Przemyl, Sanok, Tustan, liubaczów, Halicz, Trbowl,
w Rusi czerwonej i na Podolu; Seret, Soczaw i t. d. w Mol-
dawji czyli Wooszczyznie ''). Dzisiejsze gubernje woyska
i i)odolska cale byy zajte przez Litw, a napastowane przez
'J^ltarów^

W poowie wieku XIV — temu lat piset — znik pod
zalewem obcycli potg ostatni szcztel^ Rusi niejDodlegej,

z nim razem tono do reszty i staroytne nazwisko pastwa
Jarosawa Wielkiego, hniona bowiem i)astw podbitych
zacieraj si na ziemi, jeli nie masz narodu coby je prze-

chowa w swojej udzielnoci, a udzielno ta, zwdaszcza midzy
szczepami jednego plemienia, wtenczas tylko trwa moe,
kiedy ten naród by spoeczestwem, majcem w sobie pier-

wiastek organiczny ksztacenia si nadal.

Odtd kwestja o lad bytu Rusi, staje si kwestj o cecho
i socjalne zmiany narodu ruskiego, odtd zaczyna si nowa
epoka dziejów^ i nowo powstajcym rzeczom, nie mog ju
suy dawne nazwiska.

VI.

Ile tylko byo Sawiaszczyzny midzy morzem Baltyckiem
i Czarnem, zgarnitej niegdy w podbój w-arjagski, zajy j
teraz równolegemi pasmami trzy róne wadze: polska, li-

tew^ska i moskiewsko -tatarska. Dw'óch skrajnych charakter
jest w^yrany, rodkowej niepewny.

*) Lud Wooski albo Modawski od niejakiego czasu ju rozszerzajcy
si z za Dunaju ku pónocy i wschodowi, osiedla si po pustych ziemiacli
ruskich midzy Karpatami i Dniestrem. ^Mia on swoich naczelników,
wojewodów; ale powinien by podlega wacicielowi ksistwa halickiego
królowi polskiemu. Wooszczyzna przedzielona od Rusi czerwonej Poku-
ciem, pacia danin Polsce spokojnie do r. 13ó9, póniej wielu wojen
bya powodem.
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Królowie polscy namaszczani przez koció Rzymski, mieli

misj wolno polityczn przelewa w naród. Rozszerza
si coraz dalej koo ich tronu krg ycia publicznego. Polska
stawaa si co raz wolniejszem spoeczestwem.

Wielcy kniaziowie moskiewscy, potwierdzani przez Tata-
rów, kazali siebie powica duchownym, których najwysza
zwierzchno rezydowaa w Carogrodzie odszczepionym od
stolicy apostolskiej, chcieli panowa absolutnie, wyzuwali
innych ksit z posiadoci, naród i miasta ze swobód.
Moskwa stawaa si coraz despotyczniejszem pastwem.

Tak gdy na jednym brzegu greckim obrzdkiem ozna-

czonej Stawiaszczyzny , duch Zachodu postawi nog; na
drugim mocniej wyraaa si skrzepoó Wschodu traccego
ducha. Tu przeniós si Metropolita z Kijowa (1325); tu

schyzmatycka nauka Cerularjusza i jego poprzedników, wkrótce
zacza puszcza bujne odrole.

Midzy Polsk i Moskw, Litwa szerzya si po obu stro-

nach Dniepru. Spadek tej rzeki ma có porywajcego gwa-
townie. Skoro tylko jaka sia zaborcza zjawi si w górze

jej róde, zaraz musi roztoczy si a na paszczyznach
Ukrainy i umoczy stopy w morzu Czarnem. Szlakiem Warja-
gów biegli zdobywcy Litwini, Sawiaszczyzna naddnieprska
pochona pierwszych, chona i drugich. Wodzimierz
Wielki na pastwie swojem pooy pitno chrzecijaskie i

wycisn z niego razem pamitk skandynawskiego imienia

Rusinów ; Giedymin by poganin , i do niczego na wieki nie

móg tu przyklei nazwiska Litwy. Wadza tylko monarsza
przesza w rce jego: spychajc dom Ruryka, dom swój

osadza, nad ksitami rodu litewskiego i ruskiego panowa
jako wielki ksi Litwy i Rusi, a panowanie to przybierao
form feudaln. Ru tedy pod Litw nic bya ani pastwem,
ani spoeczestwem majcem nadal pewny kierunek. Z daw-
nych bogactw odarta przez wewntrzne wojny i najDady ta-

tarskie; w cigych bojach spustoszona i zdziczaa; z upad-
kiem Kijowa pozbawiona odbysku kultury bj^zantyskiej

;

przez cienie hierarchji duchownej cigniona do Carogrodu,

lecz jeszcze nie oderwana od powszechnego kocioa; przez

liczne zajcia z Polsk i Wgrami pobudzona do ycia pu-

blicznego , lecz jeszcze traktowana jak dziedzictwo panuj-
cych, chwiaa si naksztat gitkiego sitowia wród wylewu
obcej siy, która lat pidziesit rozpieraa granice Polski i

Moskwy.
Po Giedyminie najwysz wadz obj z woli ojca

Jawnuta, usunli go dwaj starsi bracia Kiejstut i Olg^erd.

Pierwszy szczególniej czuwa nad Litw, drugi nad Rusi, i

nosi tytu wielkiego ksicia.
Kiedy Kax;imierz W. zaj po Bolesawie mazowieckim
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Ilu ezcrwoiui , i na mocy praw sucych ksistwu lialickie-

luu dopoiiiina si^' o ziemia przylooflo, opanowane przez Litw,
.lawnuta jeszcze jako wielki ksi, z hraeia Kiejstutem i

liubartem, oraz z synowcami Jerzym Kori:itowiez(nn i Jerzym
Karymuntowiczem

,
przystpili do ukadów (1^40). Stana

umowa, skutldem której posiadoci obu stronom na lat dwa
zapewnione, pozostay nicwzruszonemi nieco duej.

Król i)olski wynagradzajc Ziemowita ksicia mazo-
wieckiej^o, odzywajcego si take do sukcesji po Bolesawie
Lracie rodzonym, wyjedna dla niego ksistwo Bezkie; rzdy
za reszty kraju owadanego spokojnie, powierzy bojarowi
Daszkowi, którego starost przemylskim mianowa.

Ksita litewscy utrzymali si przy swoich dawniejszych
nabytkach na Woyniu i Podolu, ile ten ostatni kraj by
oczyszczony z Tatarów.

Zaraz nastpnego roku i Polska i Litwa miay do czynie-

nia w swoich dzielnicach.

Daszko uknowawszy zamiar wyniesienia si na udzielnego
ksicia, w imi religijnych rozrónie poburzy nienawi
Piusinów ku Lachom, zmówi si z Tatarami, i podniós or
przeciw Polsce. Horda Tatarów osiada w Krymie u Prze-
kopu, odrywajc si od wielkiej hordy kapczackiej szerzya
fii po stepach czarnomorskich. Wezwana na Ru czerwon,
dotkna wieym przecigiem Podole i pónocniejsze dzier-

awy litewskie.

Wojska polskie odniosy zwycistwo nad Daszkiem pod
Lublinem. Kazimierz W. odzyskane ziemie ruskie urzdzi
jako województwa*); tytuowa si ich dziedzicem**). Na-
ród wchodzcy pod jego bero, nabywa praw politycznych
narodu polskiego. Bojarowie przypuszczani byli do tych sa-

mych przywilejów jakie suyy panom i rycerstwu w Pol-

sce, miasta otrzymyway prawa miast polskich. Staraniem
rzdnego króla na miejscu drewnianych staway zamki mu-
rowane we Lwowie, Haliczu, Trbowli, Lubaczowie, Tustanie.

Nadto Lwów, Sanok, Krosno, Przemyl, opasywane waami
kamiennemi dla zasony od Tatarów. AV ziemiach pustych
rozdanych szlachcie krzewiy si osady ludu polskiego. Ru
czerwona stawaa si i krain i spoecznoci cile po-
czona z Polska.

*) Na licie od ksit ruskich dauym Luderowi mistrzowi krzj'ackie-
mu -w. r. 1346 z zaiiewnieni pokoju, i^odpisali si za wiadków: Hryko
Kossaczowicz wojewoda przemylski i Borysko Krakua wojewoda lwowski.
Zapewne z razu te ziemi byy osobnemi województwami , albo moe do-
wódzcy rycerstwa kadej ziemi brali tj'tul wojewody, palatinus.

**) Pod r. 1348, widzie si ju daje nastpny wypis tytuów Kazi-
mierza W. Nos Casimirus Rex Polonise , nec non terrarum Sandomirice,
:Siradii£, Lancicise, Cuiayije, Pomeranioe, Kusiseue dominus et hjeres.
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Olgerel zebrawszy znaczne wojska ksit litewskich i

ruskich, z czterma synowcami swemi: Aleksandrem, Kon-
stantym, Jerzym i Teodorem, synami Korjata, wyprawi si
na Tatarów i^erekopskich. Po walnem zwycistwie u Sinej

wody (1341) pocign na Podole i kraj ten zupenie od ta-

tarskich koczowisk oswobodzony, odda w rzdy Korjatowi-

czom. Oni to dopiero poczli na zgliszczach podnosi mia-

steczka i grody, w^ obronnych miejscach stawia zamki, po
polach krzewi osady rolnicze. Im pocztek albo odbudo-
wanie winny, Kamieniec, Smotrycz, Bakota, Bracaw, Win-
nica, Miedzybo, Chmielnik, Sokolec, Zwinigrod i t. d. Dugo
tu na opustoszaej ziemi wiatr wywiewa wspomnienia dawnej
Husi

;
potga Litwy jednak z nowem yciem nie pooya na

niej swojego nazwiska, bo dawna wiara i mowa Rusinów,
opanowaa nowych panów i j)rzybyszów litewskich.

Granica oddzielajca Polsk od posiadoci ksit litew-

skich na Rusi, lat om trwaa nienaruszona. Nareszcie Ka-
zimierz postanowi odebra ziemie, które naleay niegdy do
ksistwa halickiego; wkroczy w^ec z wojskiem (1349) i

Chem, \Yodzimierz, Krzemieniec zaj, a uck pod warun-
kiem hodowania koronie polskiej, Lubartowi zostawi. Za-

ledwo atoli rok upyn, Olgerd przywiódszy z sob Tata-

rów, ze wszystkich tych miast zaogi polskie wyrugowa i

zagony na rabunek a pod Sandomierz rozpuszcza (1350).

Dotknity tem Kazimierz, wezwa na pomoc swego siostrzeca
króla wgierskiego Ludwika, naznaczonego ju wtenczas na
tron polski. Ludwik przyprowadzi nieco Wgrów , którz}^

wspólnie z Polakami pocignli zaraz na Woy. Po bitwie

pamitnej wziciem do niewoli Kiejstuta, zamelc Wodzimierz
by opanowany; ale Kiejstut, umkn z pod stray, Litwa
zamek wodzimierski odebraa i znowu pustoszya kraj od
Halicza a do Zawichostu (1351). Wojna trwaa cigle. Ksi-
ta litewscy przymusili Ziemowita ustpi z ksistwa bez-
kiego; król i:)olski nie mogc go zaraz do i)Osiadoci przy-

wróci, da mu powiat Zapilcze nad Pilic (1355). Dopiero
w lat dziesitek póniej Kazimierz zebrawszy znaczne siy
wyruszy ku Woyniowi. Jerzy Narymuntowicz przez ukady
v.'yjedna spokojn dzieraw prawem lennem Beza, a nawet
i Chem wnet zajty przez Polaków, i)od tyme warunkiem
otrzyma. Lubart nie zdoa ubaga króla. Wodzimierz i

uck osadzone garnizonami polskicmi dostay si Aleksan-

drowi Korjatowiczowi (13G6). Na tern zawisy rzeczy a do
mierci Kazimierza W. (1370).

Gdy jjod t por Aleksander Korjatowicz znajdowa si
w Krakowie, Kiejstut i Lubart wpadszy na Woy, Luek i

Wodzimierz opanowali. Nastpca po Kazimierzu, król

Ludwik, zaprztniony rozruchami na Wooszczynie, przesia-
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(lywa w W('p^r/och, i-/;i(ly w koronie; matce swojej 1*M/I)ieci0y

a w Kusi ])()lskiej Wlady.sawowi ksiip.rciu na Opolu ])o\vio-

rzywszy, ('zcstc jednak upiee od Litwinów dowiadczane^
zmusiy ^o wzijj si^i przeciw nim do orga. Wyprawa
wspólna wojsk wcf^icrskich i ])olskich skoczya si na tern,

e po zabraniu moc zamków kilkunastu na lewym brze^cu

Buga, znowu i)rzez ukady IJcl i (Hiem przy Litwie i)ozo-

sta (l.*]77). Ale Ludwik odjedajc do Wgier mia spo-

sobno przypatrzy si yznym i piknym krainom ruskim.

Powiadaj pisarze nasi, i widok ten obudzi cliciwo w królu
cudzoziemcu. Przyszy mu na pami zdai-zenia w kocu
wieku XIL i na pocztku XIIL przeminionc: i)okusa szepna
mu do ucha tytuy króla Galicji i Ludomerji, zapisane na
jego dziedzicznej koronie, przemkny mu si przed oczyma
cienia Andrzeja i Kolomana królewiców wgierskich, panu-
jcycli niegdy w Haliczu ; zamierzy sobie oderwa Ru od
Polski, a przyczy do W^gier. Wyniky std dziwne ukady
midzy dwoma panami o zamian rzeczy, do których oba nie

mieli prawa. AYadysaw ksi opolski chwilowy rzdzca
Rusi, zrzek si jej na wasno Ludwikowi; Ludwik przy-
brany król w Polsce, wynagrodzi Wadysawa darowizn na
wieczno ziemi Dobrzyskiej i Kujawskiej. Wojska wgier-
skie sprowadzone przeciw- Litwie na korzy Polski, uyte
teraz zostay przeciw niej samej na korzy Wgier. Zaogi
wgierskie zajy, Lwów, Przemyl, Halicz, Snity, Jarosaw,
Olesko, opaty, Trbowl • i Kamieniec. e za razem
z Rusi czerwon zagrabione zamki podolskie, byy wówczas
w posiadoci Teodora Korjatowicza, Ludwik uspokoi go
dziedzictwem dóbr Mongaczu w W^grzech.

Z dawnych wspomnie i z praw wieo nabytych chciaa
Polska siga tak daleko w gb Rusi

,
jak daleko zachodzi

niegdy or Bolesawów, jak póniej rozcigao si pastwo
halickie. Ale Bolesaw mazowiecki ledwo ju tylko czstk
tego pastwa jDosiada, a nastpca po nim Kazimierz W.,
mao swój nabytek rozszerzy zdoa. Kowel, uck i Krze-
mieniec na Woyniu, Trbowla i Zwinigród *) w Podolu, byy
ostatniemi punktami jego zdobyczy. Rzeki Turza, Styr,

Hniezna, Seret i Dniestr, czciami swych koryt oddzielay
niby posiadoci polskie od litewskich. Jednak gboko w tym
zakresie Litwa trzymaa cigle Chem, Bez, Zwinigród a
]iawet i Trbowl. Warunków hodownietwa królowi pol-

skiemu, nie zawsze dochowywali ksita litewscy. Nakoniec
wszystko co w tych stronach naleao do Polski, zabra kto
inny. Taki by stan rzeczy, kiedy po mierci Ludwika (1382)

*; Zwinigród ten Ical nad Dniestrem midzy uiciami Seretu i Zbru-
czy. Inny jest Zwinigród ukraiski nad rzek Gniy-Tykicz.
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Polacy woyli koron Piastów na gow Jadwigi i odpycha-
jc pretendentów niemieckicli, patrzyli w okoo gdzieby zna-

le ma, co by móg podnie szczerbiec Chrobrego spoczy-

wajcy u stóp modej królowej.

W cigu tego spychania si Polaków, Wgrów i Litwi-

nów przez lat kilkanacie na zachodnim brzegu Rusi, rami
Olgerda zagarniao jej pónoc, wschód i poudnie. Umoco-
wa on swoj zwierzchno w Pskowie i Nowogrodzie (1346,

1349) ; bijc Tatarów osabionych wewntrznemi rozterkami,
zupi Krym i hord przekopsk tak shodowa, e odtd
dugi czas ksita litewscy stanowili w niej chanów (1363);

gromic albo rozsdzajc ksit moskiewskich, trzykro
szturmowa ich stolic (1368, 1370, 1372). Pastwo jego
rozcignite od Batyckiego do Czarnego morza, w jednej

stronie szeroko leao za Dwin i Dnieprem, w drugiej

rozpierao si koo Buga i Dniestra. Takie zostawi Jagielle

(1381).

Za Jagiey granice zachodnie znowu posuny si ku
Polsce. Zaraz po zgonie króla Ludwika, ksita litewscy

poczli moc, podstpem, albo ukadami wydobywa zamki
ruskie z rk rzdzców wgierskich. Lubart ksi ucki,
kupi od nich za pienidze , Kamieniec na Podolu , Sniaty
w ziemi halickiej, a Olesko, Lopatyn, Horado i Grabowiec
w bekiej

;
póniej za i Przemyl opanowa.

Tak tedy midzy narodem polskim, który wnosi za San i

Bug ycie swoje spoeczne rozwijajce si dzielnie, a pastwem
Ruryków moskiewskich umacniajcych wadz despotyczn
pod Tatarami, Ru stratowana nogami tylu zdobywców, sama
przez si ju bezwadna, nakoniec cakiem niemal ujta
w wizy zaborczej Litwy , biega z ni razem do niewiado-

mego kresu. Rzecz bya pewna , e mocarze litewscy lada

moment musieli przyj namaszczenie chrzecijaskie ; ale

waya si kwestja niezmiernie wielka dla Sawiaszczyzny i

dla Europy, gdzie si z ogromem swoich poddanych prze-

chyl. AYpatrujc si w szereg zdarze tu nastpujcych
po tej chwili uroczystej , ledwie mona odepchn pewien
rodzaj mimowolnej trwogi o los wtpliwy w ówczas wielu

ludów , wielu ich pokole. Któ wie czyliby za lat kilka-

nacie jaki Witod, za lat kilkadziesit jaki Iwan, z czapk
carsk nie zasiad na caym tronie Jarosawa W.? Któ wie

gdzieby si zatrzymao wdzierstwo Niemców, gdyby naprzy-

kad, ta ich moc co si wytya pod Grunwaldem, nie zna-

laza przeciw sobie równie potnego zwisku? Opatrzno
oddajc bero narodu polskiego Jagielle, wszystko roztrzy-

gna szczliwie. Nigdy w Europie nic zasza potniejsza
rewolucja bez krwi rozlewu. eby to bogosawione dzieo
dojrzao zupenie, trzeba byo jeszcze lat prawie dwóchset;
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nic scliod/acy wiek XIV, wid/ia Jii, w lej slronio zarys

iiio/mi(M-iu\j /niiaiiy. Na ])()krns/,()?i('j posad/ie warjiif^skicgo,

l)odb(\)u, o(l/ie niegdy jak iii<;"la rozwlekao si spokojni*^

tchnienie bizantyskie, gd/ic póniej wylewy pogan od Kaspij-

skiego i Batyckiego morza s))ieray si wstecznym pdem,
teraz byy zatknite dwie gówne cionigwic Poska pod
cywilizacyjne znami Uzymn garna Ilu i Lilw, Moskwa
otrzasajj^c si z Tatarów ])0(n()sia godo Carogrodu. Ducli

Zacliodu waczy z razu u Sanu i Buga, ciko potem wciska
si nad )rzegi Dniestru , nage otworzyo mu si pole a za

Dnieprem. Obie strony przeznaczone skoncentrowa w Sa-
Miaszczynic polarno waczcj. w onie cirzecijastwa,
przybieray coraz mocniejszy ciarakter. Reigijna i za niij

polityczna icli rónica, wykaczaa si szybko w nastpnym
perjodzie dziejów, który na pina zasuguje uwag.

VIL

Najprzód co do Poski.

Cay cig liistorji naszej od czasu koronacji Jagiey (1386),

upowani wypadek ten uwaa za epok zawizania si
w nierozdzielne ciao trzecli narodów s^siednicli, z którycli

ruski nie mia niepodlegego swego pastwa. Litwa z ctiub
moe powiedzie, e w owej cliwili pocza dobrowolnie zrze-

ka si swojej przyszoci oddzielnej; Ru tem bardziej nie

powinna siga pamici za ten kres po jakiekolwiek prawa
osobnego bytu. Odtd nazwiska Litwy i Rusi skazane zostay
prdzej czy póniej sta si prowincjonalnemi w Polsce; bo
narody litewski i ruski miay stopniami przej zupenie
w spoeczestwo polskie, jednakich swobód uywajc, jednako
myle i nakoniec kiedy jednako mówi. Nie masz pore-
dniego stanu kombinacji w zlewaniu si ludów pod wpywem
cywilizacyjnego ducha; tylco z klubów siy materjalnej mog
one wymyka si niezmienione wewmtrz, i jeli wystarcza
im na to

,
prz dalej osnow wasnej narodowoci. Litwa

i Ru o cóby dzisiaj zaczepiy taki wtek? Historja ich od
czasu zalubin Jagiey z Jadwig, jest procesem cigego
nasycania si si organiczn Polski. Odj to co Polska
w nie wlaa — có zostanie?

Poczenie w jednej osobie wadzy króla polskiego i wiel-

kiego isicia litewsko-ruskiego, byo wszake zrazu bardzo
cienkiem ogniw^em, i nie zdoaoby utrwali zwisku, l:)ez

istotniejszych spójni. Polska i Lit\va jako pastwa miay
nawet nieatwy do ugodzenia spór o granice. Polacy razem
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z koroiKi przygotowali dla przyszego króla warunek , eby
odpade posiadoci im przywróci. Jagieo przyrzek tO'

uczyni ; obowizany bj^ zatem tyle ziem ruskich odczy
od Litwy ile ich Polsce naleao. Pierwsze jego urzdzenia
w tych stronach zdaj si by skutkiem równie f)raw dzie-

dzicznych jak królewskich. Ksistwo beskie z zamkami
Szewooczem, Grabowcem, Horodem i t. d., puci ksi-
tom mazowieckim na Pocku (1386) *). Rozterki sprawione
przez "Witolda, zwróciy jego troskliwo ku Litwie. Wtenczas-
królowa wyrczajc ma, zaja si Rusi. "Wezwawszy ry-

cerstwo polskie do broni, wyprawia si na Ru czerwon i

wszystkie zaogi wgierskie wypdzia z tego kraju, który na
dwa powiaty : przemylski i przeworski podzielony, a ogarnia-

jcy ju i Trbowl, wszed pod zarzd starostów naznaczo-
nych od korony (1390) **). Przylege tjin okolicom Podole
podobnie jak "NYoly, nie mogo jeszcze by wydobyte z pod
interesu ksicego. Odzyska najprzód swoje posiadoci
Teodor Korjatowicz przez króla Ludwika do \Ygier prze-
niesiony***); musia wkrótce Jagieo da je "Witoldowi.
Witold moc rugowa Teodora i w bitwie pojmanego wizi,
(1394) a bratu króla Korj-butowi, któremu pierwej Czerni-
chów i Siewierz odebra, wydziela ziemie z zamkami na Po-
dolu i Woyniu j). Ledwie po niejakim czasie Jadwiga wy-
moga na Jagielle, e przez ukady z Witoldem , Kamieniec,
Smotrycz, Skaa i Czerwonogród, z rk jego wyszy; lecz

dostay si w zastaw wojewodzie krakowskiemu Spytkowi
z Melsztyna, za poyczon na ich wykup summ (1396).
Dopiero znowu po zamianie z nim uczynionej na woci
w Szlsku, król t czstk kraju otrzyma i powierzy bratu
swemu Swidrygajie, który z namiestniczego rzdcy chcia
sta si wacicielem. Wród zawichrze przeze sprawio-
nych, zdarzyo si na moment, e Jagieo cae Podole przy-

czy by do królestwa i jeneralnego starost posadzi (1406).

*) Sao si to przed zalubieniem Jadwigi. Jagieo wydajc siostr-
swoje za Ziemowita ks. mazow., Bez z przyleglociami przeznaczy jej
w posagu, co jest dowodem e Litwa wówczas jeszcze posiadaa kraje na
lewej stroniu Bugu.

•ktrj Q^ j. i^<.jQ (Jq j. 177-2^ to jest od wygnania Wgrów przez Jadwig
a do pierwszego rozbioru kraju, aden z posiadaczów koronj* wgierskiej
nic mia wstpu do Rusi. W wielu traktatach bya jeszcze wzmianka a
tej pretensji Wgier. Ale od r. 11.').'? stale, królowie wgierscj' dawali kró-
lom polskim tytu panów l\usi; i)rzeciwnic za królowie polscy nigdy
wgierskim nie jjizyznawali Halicza i Wodzimierza. (Lojko, str. 2Sl.)

***) Teodor ten jest innym od Teodora brata Aleksandra Konstantego
i Jerzego Korjatowiczów. W rewersie danym Jagielle 1494, pisa si on
ksij^cciera Podola i panem ZNIongaczu.

t) Korybut do*ta zamki: IJraclaw, Winnic, Sokal i Krzemieniec, a
sam zaoy Zbara i Winiowicc, skd poszy dwa domy Korybutów Zba-
razkich i Winiowieckich.
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Atoli nie trwao to dliijio. Król w ostatnim roku swego
ycia musia jeszcze zamki podolskie; i woyskie mocij od
Swidryj^ajy odbiera i by wiadkiem zawzi^^tych bojów
(14^k5), nim cz przynajmniej Podola jako wasno korony
pozostaa spokojnie lennem prawem w reku Odrowów i

Buczackich.
Przyczenie bowiem jakiej ziemi nic mogo rzeczywicie

nast})i bez wzicia jej mieszkaców pod opiek wspólnego
porzdku publicznego, a do tego trzeba byo najprzód zama
krpujce ich jarzmo feudalne.

Ustawy w Horodle (14lo) uczyniy krok na tej drodze:
zarczyy swobody szlachty polskiej dla podobnego stanu

w Litwie i Rusi; a co szlachta polska zyskiwaa ubespiecze
na sejmie w Czerwiesku (1422), co Jagieo nadawa i po-
twierdza dla niej w Jedlnie (1430), to miao suy i szlachcie

litewskiej i ruskiej. Ale uchway i przywieja w skutek y-
jcych ju faktów pisane w Polsce, byy jeszcze liter martw
w Litwie i Rusi. Reformy bowiem spoeczne nie robi si na
pargaminie lub papierze ; lecz musz dokona si pierw^ej

w pojciach i wyobraeniach narodu; a do tego trzeba byo
przed wszystkiem, eby naród litewski niedawno pogaski,
i naród ruski greckiej wiary, zjednoczy si z narodem pol-

skim w gównym punkcie jego moralnej organizacji —
w ognisku, z którego rozwietlao si jego spoeczestwo
chrzecijaskie. Bla tego nadania w^ Horodle suyy tylko

szlachcie obrzdku aciskiego.
W Litwie waciwej, czyste ziarno religji rzucone na grunt

wiey, wschodzio bujnie; w Rusi polskiej i litewskiej, sta-

roytny zasiew trudniej móg wyjrze z chwastów i cierni.

Wyznanie kocioa powszechnego krzewio si wpraw'dzie
zwolna i tutaj. Jeszcze Kazimierz W. zaoy by biskupstwo
Iwow^skie (1361) ; Ludwik postarawszy si o podwyszenie na
arcybiskupstwo

,
przeniós je do Halicza (1378) , katedr

biskupi za fundowa w Kamiecu (1382). Za Jagiey sto-

lica arcybiskujDia wrócia z Halicza do Lw'ow^a (1412), a
powstay nowe biskupstwa w Chemie i Kijowie. Obrzdek:
jednak aciski zdawa si tylko niemiym przychodniem
wród greckiego : rozdzia w w^ierze wymaga ogólniejszego
wza.

Pod t por te koció powszechny zajmowa si czynnie,

nawróceniem szarpicycli go odszczepiestw. Paleologowie
dociskani przez Ottomanów, szukali pomocy dla Carogrodu
w Rzymie; jjowolno ich zapewniaa skuteczno pracy so-

borów odbywanych cigiem w Bazylei i Ferrarze.
Wpyw zdarze zachodzcych u góry, rozlewa si po-

mylnie w pastwie jagielloskiem. Przy koronacji Wa-
dysawa III (1434), uchway horodelskie i nastpne po nich.
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zostay ju stwierdzone z dodatkiem, e i unici bd. po-
równani w swobodach z acinnikanii. Cz Rusi czerwonej
objta niegdy przez Kazimierza AV. bezporednio, a od czasu

wygnania Wgrów sprawowana przez starostów, wesza w po-

czet województw polskich. Podole i Woy co do form
zewntrznego porzdku zawisy jeszcze na dawnym stopniu;

ale wewntrz dowiadczyy w krotce zasadniczej przemiany.
Sobór rozpoczty w Ferrarze a dokonany w Florencji

ogosi nakoniec unj kocioów aciskiego i greckiego (1439).

Grecy nie wszyscy i nie na dugo przystpili do niej, za icli

przykadem sza Moskwa; lecz Izydor metropolita caej sta-

roytnej Rusi, czyli jak go tytuowano Sarmacji, szczerze

przyj wyroki synodjalne i wszystkie ziemie ruskie w litew-

skich albo polskich granicach objte, pocign za sob.
Zjednoczenie w duchu zrównao grunt spoeczny naro-

dów, majcych zla si w jedno ciao polityczne.

Interes atoli ksit i monych, dugo jeszcze sta na za-

wadzie. Przewidujc upadek swoich praw senioralnych, nie

radzi oni byli zwiskom Litwy z Polsk i starali si je rozry-

wa , a drahwych powodów do tego nie brakowao. Kazi-

mierz Jagielloczyk wprzód wyniesiony na wielkiego ksi-
cia nieli obrany królem, przysig pierwej Litwinom, e ich

granic nie umniejszy, musia póniej przysidz Polakom, e
zawsze dane od nich poudniowe ziemie ruskie do kró-

lestwa przyczy. Obu stron domagania si w tej mierze^

stawiy go nie raz w trudnem pooeniu i nieraz zapala si
spór grony. Lecz mimo wsteczne widoki gów wyniolej-
szych, massy zblionych narodów spajay si coraz cilej.

Liczne osady z Mazowsza i Maej Polski przenosiy si na
Litw i Ru

;
prócz tego przez wielorakie wzajemne sto-

sunki, z obyczajem, owiat i jzykiem, upowszechniay si
w tych krajach polskie wyobraenia wolnoci i obywatelstwa.

Obok szybko pomnaanych swobód szlachty polskiej , nie

móg dawny porzdek utrzyma si w ziemiach ssiednich,,

którym jeden monarcha jninowa, jedna najwysza wadza,
duchowna bya wspóln. Zycie moralne Polski ogarniao jak

pomie przyleg budow feudaln, jej warjagskie i litewskie

ciany musiay run.
Tymczasem postronne wypadki zmieniay bardzo, miano-

wicie na poudniu pooenie pastwa Jagielloskiego. Turcy
zdobywszy Carogrod (1453), wKrótce poczli ogarnia pobrzea
morza Czarnego, zabrali Kaft w Krymie (1475), Kilij i Bia-

ygród w Wooszczynie (1484). Handel zboowy, który do-
td wzbogaca yzne prowincje poudniowe, usta zupenie.
Tatarzy perekopscy poddali si Turkom, przestali Litwie

hodowa i tern mielej pldrowali Podole, Ru czerwona i

Wolyó.
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w (-'ij^fiu (ycli wydarze iniiar/.aly sir nieznacznie roztc^rki

domowe dwóeh })aiistw skojarzonych i i-óiie czci Litwy
wsciodziy na stop ogólnego porz<j,dku Polski.

Poniewa jras^a linja ksit niazowieckicli, dziercycli
ksistwo bezkie, Kazimierz Jarrielloczyk ksistwo to do
korony jrzylczyt i w województwo zamieni (14()2).

Kamieniec z ealym ])owiatem, który liy w zastawie u

Teodora Buczackiego, zosta wykupiony na rzecz pastwa
(1463). Starostwa: Lwowskie, ydaczewskie i Gliniaskie,

podobnyme trybem wyszy z rak Jana Odrowa (1405); a

gdy skarb publiczny nie do mia zasobów, Podoanie, Lwo-
wianie i naliczanie, ofiarowali na to dobrowolnie wou
z kadego domu.

Wkrótce potem Icról Kazimierz, przeniósszy Itrewnych
Rwoici ksit Olelkowiczów z Kijowa do Suclca, ksistwo
kijowskie take w województwo obróci (1470).

Za tego króla ustali si w Polsce sposób reprezentacji i

sejmowania; w Litwie wyraniej okrelaa si powaga senatu^

nie tylko z ksit dziedzicznyci ale i z wyszycli urzdni-
ków zoonego. Szlachta polska szybkim krokiem zbliaa
si do gminowadztwa; szlachta litewska i ruska przywilejem
ziemskim (1457) miaa sobie potwierdzone wszystkie swo-
body przez poprzednich panujcycli nadane.

Pod Janem Albertem ucliway sejmu piotrkowskiego (1496)

rozszerzajc w Polsce prerogatywy szlachty, cieniy ju
wadz króla i senatu, a przyciyy stanom niszym. Litwa
i z ni Ru w wewntrznym swoim skadzie znacznie upo-
rzdkow\ane na wzór Polski, uczuy tem wdksz skonno
do cilejszego z ni wspólnictwa. Unj Jagieowsk po-
nowiono w Wilnie (1499).

Krótkie panowanie Aleksandra poczynajce si z wie-
kiem XVI, zdaje si by jakby programatem dziejów na-

szych w tem najwietniejszem ich stuleciu. Zjednoczenie
narodów beru Jagielloskiemu podlegych, wybujao de-

mokracji szlacheckiej, schyzma, mianowicie grecka, to wszystko
znalazo tu mniej wicej treciw zapowied.

Zaraz po zgonie Jana Allierta, Polacy i Litwini przy-

rzekli sobie wzajemnie, e nadal zawsze król polski i wielki

ksi litewski , w jednej bd osobie. — Prawodawcze
ucliway na sejmach w Piotrkowie (1503, 1504) i w Radomiu
(1505) przepisujc, e Icról bez wiedzy sejmu dobrami kró-

lewskiemi szafowa, ani nic bez now^ego wspólnej zgody
posów i senatu postanowdó nie moe, przewayy wadz
z tronu na reprezentacj narodu. Nakoniec Aleksander sko-
niony probami ony swojej Heleny Iwanowny moskiewskiej,
da w Litwie opiek jej religijnemu wyznaniu, potwierdzi
dla duchowiestwa greckiego kanony Jarosawa W. (1505).
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Zygmunt I., rzdny gospodarz, cnotliwy czowiek, dobry
pan, ale skonniejszy do politycznych obrotów^ ni do ornych
czynów, wstpujc na tron w chwili, kiedy Polska nigdy
moe bardziej nie potrzebowaa króla rycerza, zasta zewntrz
i wewntrz pastw swoich ogromnie ju nagromadzone ma-
terjay tych szczliwych i zgubnych wypadków, które pod
nim spoem zakwitn, pod jego synem wyda owoce, a

póniej upajajc sodycz i jadowit trucizn ojczyzn nasze
zala miay.

Poudniowe ziemie ruskie po obu stronach Dniepra w gra-

nicach Litwy zawarte, przedstawiay w owym czasie godzien
zastanowienia si obraz.

By to odwieczny plac bojów, przed niewielu laty gciej
nieco pokryty ludnoci rolnicz, i znowu burzony srodze

przez napastników, wymykajcych si z pod skrzyde otto-

maskiej potgi, jak chmura od morza czarnego wychylonej
na dom Jagieów, z którego wielki rycerz chrzecijaski
lea pod Warn. Wród wyniosych mogi, co wskazyway
drog kdy w gb Europy przeszy niegdy nazwiska i dzie-

jów nieznane narody; wród waów sypanych Bóg wie kiedy
i przeciw jakim napadom; wród kurhanów nareszcie, pod
któremi pruchniay koci Warjagów, Poowców, Mogoów,
Litwinów, Wgrów, Polaków, Woochów^, mia jeszcze Ta-
tarzyn upatrzone szlaki i naksztat szaraczy ze stepów nad-

morskich spada. Win si jeden taki trakt od Oczakowa
przez rodek Podola, szed drugi prawym brzegiem wstecz
Dniepra po paszczyznach kijowskich na Woy , wybiega
trzeci z Wooszczyzny w serce Rusi czerwonej : wszystkie

stykay si u Lwowa. Czsto stada ptastwa z wrzaskiem
lecce od poudnia, przynosiy zowieszcz w^rób i zaraz

daway si si widzie uny poarów nad posad wsi i fol-

warków; hordy barbarzyskie roztoczonem pókolem ogarniay
prdzej mieszkaców i ich dobytek, nim z rzadkich grodów
i zamków jakakolwiek obrona wystpi moga. Drapiena
dzicz naga w napadzie, skorsza jeszcze w ucieczce, za-

garnwszy wszystk modzie pci obojej, uprowadzaa j
razem z trzodami byda, zostawujc za sob tylko trupy

starców, zgorzeliska i pustki. Jednak po tylu rónej krwi
powodziach, po tylu wasnych utratach, ludno jak trawa
podnosia si z ziemi i jak ta ?iemia zawsze bya sawiaska.
W zaktach nawet, gdzie szcztki rozmaitych plemion, na
stronie od bystrego potoku zdarze cigle szumicego po
otwartych boniach, zatrzymyway si spokojnie, równie
przemaga pierwiastek odwiecznie wkorzcnionego rodu.

Dniepr niej Kijowa poczyna tworzy mnóstwo maych
wysep. Za porohami wyspy te maj ju od kilkuset sni
do kilku mil rozcigoci: jest ich przeszo siedmdziesit,
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zimc/nicjs/ycli om. Haiuii>iia r/cki "^rslym zarosi oczorc-

ti-ni , urwisto albo f«r/oskic l)rzogi, hikaly na ostrowiacli,

w skalacli jtod i)()ki-y\v bujiiycli drzew i splccionycli cici-ni

n^obokic jaskinie, wszystko to nastrczao poi^dany przytu-

ek wród kraju wystawioncjj^o na ni('j»rzcrwan(> klski. Od
czasu pierwszych najazdów tatarskich, i'()luwic{! i Kusin szu-

Ica tu schronienia, pomnoya si liczba przybylców, kiedy
Giedymin i Kazimierz W. wnieli nowjj, wojn w ssiednie
strony, zwikszao si póniej towarzystwo tuaczy nie tylko
7. potrzeby ale i z ochoty. Zbieg z szeregów litewskich, pol-

skich, wgierskich, wooskich, jeniec któremu los i)0sluy
umkn z wizów nieprzyjacielskich, biedak od inoniejszego
nkany, przestpca unikajj^cy kary, albo prosto mionilt
awanturnictwa , kierowa si ku Zaporou, Takich zbioro-
wislc w dawnych wiekach byway wielorakie przykady.
Znano Flibustierów na wyspacli oceanu, Witingów nad deltach
przy ujciu Wisy. Wszdzie pierwiastkowy ich obyczaj by
podobny: bezestwo i twarda regua odludnego bractwa,
zrazu ijracowity sposób ywienia si z ryboówstwa i myliw-
stwa, potem ukradkowe wycieczki, w kocu zuchwae wy-
pj^awy na upiee. Mieszkacy tajników dnieprowych wzrós-
szy w gromad, odwayli si najprzód zarywa Tatarów wra-
cajcych ze zdobycz, puszczali si z czasem na dalekie
zaczepne przedsiwzicia. Skoro w spokojniejszych latacli

poczy zasiedla si nadbrzene paszczyzny, zstpowali do
sobód bra ony i uywa chwilowego wypoczynku. Tym
trybem rozmnaa si lud, który w dziejach ukazuje si pod
wycznie jemu sucem nazwiskiem Kozaków. Nazwisko
to moe z przed warjagskich jeszcze czasów znalezione na
dawnej posadzie Kozarów i przyle23ione do innych jej miesz-
kaców, moe, jak jest lepiej ustalony domys, przez Tata-
rów nadane lekko zbrojnym wojownikom, bynajmniej jednak
nie oznaczao osobnego jakiego plemienia. W gniedzie za-

poroskich Flibustierów, ród sawiaski wzi przewag, stra-

wi wszystkie inne jDrzymieszki, a jakie w tych stronach mia
na sobie pitno z chrzecijastwem pooone, takiem i cay
zlewek ogarn. Kozacy w swojej Siczy, równie jak rolni-

cy na AYoyniu i Podolu, byli Kusinami, mówili po rusku,

wyznawali waar wedle nauki greckiego kocioa. Tylko
zmiany religijne i spoeczne zachodziy atwiej na otwartym
Icraju; stary obrzdek zbratany z miejscowym trybem ycia,
siedzia uporczywie w Zaporou.

Z pomidzy takiej , rzadco rozpostartej , czsto zmiatanej
i zawsze w plemiennym swoim charakterze odrastajcej naj-

niszej warstwy narodu, wyosobniaa si coraz dobitniej uprzy-
wilejowana klasa, szlaclita. Dawni bojarowie ruscy, równego
z nimi dostojestwa wojownicy litewscy i na rycerskich

Wrotngwski. i. 3
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zasugach obok nicli usadowieni przybysze polscy, wszyscy
orn posug, dla kraju zajci , swobodami znacznie udaro-
wani do publicznego ycia pobudzeni, z coraz wiatlejszem
pojciem obywatelstwa pogldali na prerogatywy podobnego
im stanu w królestwie.

Nad wsiami kmiecego ludu i nad folwarkami szlachty,

góroway jeszcze wyniose staroytne i nowsze zamki —
zasona dla kraju, miejsce igrzysk i suby dla rycerstwa,,

przytuek dla wzrastajcych pod ich bokiem miasteczek,

opieka i razem ciar dla poddanych. Niegdy cisn t zie-

mi swojemi gniazdami mnony i swarliwy dom Ruryka;
póniej dawnych dziedziców Kusinów, wieszej daty wdzier-

ców Tatarów i Wgrów, wypycha zdobywczy ród Giedy-
mina; teraz obok ruskich i litewskich ksit, siedzieli

zgodnie panowie lechiccy. Wszystkim rozkazywa jeden mo-
narcha, który by wielkim ksiciem Litwy i królem Polski;

wszystkich piersi zapalaa mio jednej sprawy, wszyscy
mieli jednych nieprzyjació godzcych na oba pastwa ja-

gielloskie. I byo co wspólnego dla nich wszystkich , za

co wspólnie stawili wielkie swoje gowy. Bi sawny Ostrogski

Tatarów i Moskali; a kiedy wpad w rce cara moskiew-
skiego, ani groby, ani aski plemiennika uj go nie zdoay.
Przekazywali nierozdzielnej historji Litwy i Polski wietne
swoje czyny na ziemi ruskiej Winiowieccy, Royscy,
Czartoryscy, Jazowieccy, Sieniawscy, Buczaccy, Koniecpolscy,
Lanckoroscy i t. p. W ich te rku ta ziemia rozdzielaa

si na ogromne dziedziczne fortuny, lenne dobra , albo dzier-

ane starostwa. Jeden z synów wspomnionego Ostrogskiego,

mia na Woyniu do 10 miljonów rocznego dochodu. Jeden
Koniecpolski posiada nieco póniej, zamek Podhorce w Rusi
Czerwonej, miasto Brody w Podolu, 170 miasteczek i 740
woci w Kijowszczyznie. Rozlege stepy koo Oczakowa i

nad morzem Czarnem naleay do Ja/owieckich i Sieniaw-

skich. Na dworach takich magnatów skupiaa si modzie
szlachecka, pod ich chorgwiami tysice uzbrojonej milicji

stay w pogotowiu, eby wstrzyma, albo dogna wroga. Oni
jako dziedziczni ksita albo z urzdu senatorowie pastwa,
skadali Rad wielkiego ksicia, byli jedynymi reprezen-

tantami narodu, wodzami w wojnie, sdziami w pokoju.

Ten duch cywilizacyjny, co w Polsce rozwin ju daleko

koo tronu organizm wolnego spoeczestwa, musia podobn
kolej przechodzi i w Litwie. Pozostawao mu jeszcze wiele

skruszy i stopi u góry, eby móg rozla si niej, kiedy

wanie temperatura caego wiata chrzecijaskiego stygnc
nagle, poczynaa zakrzcpia Europ w jej nicdoksztaconych
formach.

Panowanie Zygmunta L uporzdkowao tylko, albo wyra-
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/ilo Ji\viii(\j, Cl) /a .j('.L!,() poprzedników inialo zawizek. ]M«)-

luircha troskliwy o (lol)ry byt i ])es|)ieczoH.stwo kraju, zwró-
ciwszy uwa^ na ])olii(lni()wc pfraiiicc jiastw swoich, uiiia-

t'iiial twierdze Rusi czerwonej, z ludu bawitjcego si do-
woliuMui u,()uitwanu , chcia mie stahi zason ).v podolskicli

i kijowskicli ])oIach. Pod zwierzchnictwem Lanckoroskie<;(o
starosty Chmiehiika, i J)aszkiewicza starosty Czerkas, urzdza
hufce kozackie nad Dniestrem i J)nic]irein. (irurit bez a-
dnycli innych obowiasków^ do lat kilkudziesit nadany, l)y
nagroda za t powinno rycersk. Przywykym y i wzbo-
gaca si z ui)iey, wojna sama milsz obiecywaa nagrod;
pokój mia przynie tylko trudy rolnictwa. I nie brako-
wao zrcznoci, w której lud ten Itny , móg by zgodnie
z niei)oliamowan;i swoj dz wojny, wiksze dla korony
Jagieów odda posugi, zacniejszych dla siebie dobija si
prerogatyw. Wanie papie Juljusz Ii. stara si natenczas
zczy siy wszystcici mocarstw chrzecijaskicli na wy-
parcie Muzumanów z Europy i ofiarowa dowództwo Zy-
gmuntowi. Pod cliorgwaumi Polsld, w imi powszeclmej
religijnej sjjrawy, j)ozysliiwaby Kozalc obywatelstwo lechi-

ckie, wycliodziby dobrowolnie po za swój odszczepiony
liocio grecki. Ale polityczne \vidol<i rónycli monarchów,
nie daway si ju nagi jiod wadz jednej wzniosej myli;
szlachta polska take wolaa strzedz swoicli interesów w do-
mu; lvról jej mionik pokoju, polityv; podug nowszych
wyobrae biorcycli gór, wola zaw-iera traktaty z Tur-
kiem., pobaa scliyzmie w^edle ycze Moskala. Zamykay
si szranki do zasug w walce z nieprzyjacielem waary, rós
bujnie w domu ywio sprzeczek o wiar. Polska u kraców
apostolskiej Europy, w otwartej swojej ojczynie, jak przednia
stra stajca w obec si nieprzyjacielskicli, skoro doszed jej

uszu liaas buntu Lutra i jemu podobnych przeciw najw-y-
szej wadzy, odstj)ia swojej onierskiej powinnoci, zapo-

mniaa e si jej nie godzio ani na chwil schowa ora,
poda przyjaznej doni niewiernym i jDrzeniewiercom. Uchy-
bienia podobnego rodzaju nigdy naszemu narodowi nie uszy
bezkarnie. Wiele krwi okietek i Jagieo musieli wyla za

to, e Ilonrad mazowiecki obcym powierzy spraw chrzeci-

jastwa w Prusiecli; wiele pod Janem Kazimierzem — i

póniej — ucierpielimy za bogi w^ypoczynek dwócli ostatnich

Jagiellonów.

Lecz jak póniejsi mieli odpokutow^a bdy swoich
poprz.dników, tak szczliwe pokolenie ówczesne cieszyo si
obfitem dziedzictw^em pracy da^Yni ejszych przodków. Orga-
nizm spoeczestw^a polskiego szed dalej moc nakrconej
w nim spryny i tam si dopiero mia zatrzyma, gdzie jej

3*
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sia z waciwego róda nie odnowiona dosiega nie moga.
Litwa ujta tym pdem musiaa równ odby kolej.

Zygmunt I. w obu pastwacti zbierajc prawa, zostawi
dla Litwy ksig, która dzisiaj z wielu miar jest jasnem
wiadectwem i ówczesnego stanu i póniejszych przemian
litewsko-ruskiego narodu.

Przy wyniesieniu Zygmunta Augusta na wielkie ksistwo
(1529) ogoszony, a w rok potem przyjty Statut Litewski,

zapewni wszystkie dawne nadania, wyrazi konstytucj pa-
stwa jaka egzystowaa obecnie. Podug niego ogromny prze-

dzia odgranicza monych od stanu rycerskiego i skad caej
budowy politycznej nie móg jeszcze pogodzi sie z ksztatem
Polski.

Dopiero sam Zygmunt August bdc ju królem , zaj
si zamaniem ostatków jarzma zawadzajcych poczeniu si
wyzwalanych z wolnj-mi. Na zjedzie Panów I^ad w Wilnie
(15G0) doprowadzi do skutku wszystko, co od czasu uchwa
horodelskich obiecywane byo. Pozwoli szlachcie litewskiej

obiera posów i sdziów, przez co reprezentacja narodowa
i sdownictwo przybray zaraz tal^ posta w Litwie, jak
miay w Polsce.

Stosownie do tej wielkiej zmiany poprawiony i pomno-
ony wyszed drugi statut (156-4); a co w zasadach dawnego
porzdku rzeczy sprzeciwiao si jeszcze naturze obywatelstwa
polskiego, to król w nastpnych kilku leciech uprztn do
szcztu. Zoy najprzód na sejmie warszawskim dziedzictwo
Litwy (1561), zrzek si potem swoich praw feudalnych nad
wasnociami szlachty (1566).

Tym sposobem, e tak powiem, sprowadzone do jednego
mianownika róne czci pastwa jagielloskiego, snadnie
daway si znie w cao. I dopeni tego pamitny sejm
lubelski (1569). Uroczysty akt Unji zapowiedzia, e odtd
Korona Polska i Wielkie Ksistwo Litewskie, stanowi jedne
Rzeczpospolit. Jeden król wspólnie przez Polaków i Litwi-

nów wybierany, bdzie im rozkazywa, AVybór króla ma
odbywa si w Polsce, koronacja w ICrakowie, sejmy w War-
szawie. Przy koronacji aden znak nie okae oddzielnego
podnoszenia na wielkie ksistwo; podczas sejmu senatorowie
polscy i litewscy zasiadaj razem, posowie równie razem
skadaj iz])c nisz. Przymierza zawiera, wojny wypowia-
da, prawa stanowi, jest spraw caej rzeczypospolitej : adna
jej cz osobno tego czyni nie moe.

Naturalnem nastpstwem takowego zjednoczenia, by zu-

peny koniec od dawna ju zaniedbywanych sporów o gra-

nice midzy Polsk a Litw. Woy i Podole zostay okre-

lone jako województwa. Poudniowo wschodnia strona ziemi

waciwie podolskiej, od rzeki Morachwy biorc, i przylegy
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jej brzeg Kijowszczyzny zoyy nowo województwo bracaw-
skio. rdiwsilono e województwa: woyskie, podolskie, ki-

jowskie, l)ra('iiwskie i czeriiiecbowskie, iiiiiji[ rzfjdzi si
statutom lilowskiiu , a uulc/cc" do prowincji zwanej Maij,-

rolsk;i.

l'ami;itka imienia Kusi zatrzymaa siy urzdowie tylko na
województwie ruskiem, na czstce najdawniej do korony
wcielonej i prawem polskiem objtej, hnie okolice, w tytu-

acli królowskicb i w aktacli publicznycli, byy albo bez ladu
zakryte nazwiskiem I^itwy, albo wymieniane w postaci od-

dzielnych niegdy ziem i ksi^'stvv Woynia, 1'odola, Kijowa,
Czernic^chowa. Nadto wchodzio w uycie nieznane przed
XVT. wiekiem, a moe przed unjjj, lubelsk dla Korony przy-

najmniej obce nazwisko Ukrainy. 13ezludne pola po obu stro-

nach Dniopra cignce sie ku Tatarszczyznie i morzu Czarne-

mu, za króla Aleksandra zwano krain pust, póniej Ukrain,
to jest jakby u kraju czyli brzegu Polski lec ziemi.
Zdaje si e nazwisko to wynike jedynie ze wzgldu na po-

oenie
,
przywaszczono z czasem pewnej naturze gruntu. I

Ukraina znaczya nie tylko krace wszystkicli województw
poudniowych , ale i niektóre okolice wewntrz Woynia *).

Podobnie do historycznych lub administracyjnych podziaów
nie jirzywizane, a z miejscowych wasnoci biorce swój

pocztek nazwnska Polesia, Poberea, Pokucia i t. d., mu-
siay zapewne lepiej przypada do pojcia samych mieszka-
ców, nieli jakie przedwieczne rozróniania si imionami
Rusi Czerwonej , Biaej i Czarnej , kiedy pierwsze obecnie

trwaj, drugich ówczeni nawet pisarze nie umieli tym lub

owym stronom przyzna dokadnie, i dla póniejszych zo-

stawili przedmiot wielorakich domysów **).

*) Konst. 1580 (Vol. Leg. p. 1011) zawiera wyrazy: ni ludzie swy-
wolni którzy na Ukraiuie ruskiej, kijowskiej, woyskiej, podolskiej — »

Zygmunt III. (tame) rozrónia jeszcze Ukrain na litewsk, i polsk.
Z tego si pokazuje e Ukraina miaa miejsce i w województwie woy-
skiem, które nie byo skrajnem, i województwie ruskiem, które zawsze
liczono do województw polskich.

**) Kromer piszcy za Zygmunta Augusta, po^viada: « Ru od niektó-
rych Czerwon zwana, zawiera dwa województwa: Eezkie i waciwie
Euskie, czyli Lwowskie: chyba e jeszcze dodalibymy jej nie szczupy kraj
Chemski. Ilu ta ma na pónoc Ku Bia i Woy, na wschód Podole, które-
od pónocy i wschodu Rusi Bia, od reszty wschodu rozleglemi poami
tatarskimi i tureckiemi, od poudnia Modawij jest opasane." — (Crom.
de situ Pol. ed. Colon 19S9. p. 4^:^.) Poniewa za pierwej (p. 481) Ru.f
Bia oznaczy wyrazami: Moschis finitima (z Moskw graniczca); wy-
pada wic, i cay kraj po obu stronach rzek Prypeci i Dniepra w pa-
stwie Rzeczypospolitej zawarty, a opasujcy Ru Czerwon, Woy i Po-
dole, jest Rusi Bia. Rusi Czarnej Kromer nie wspomina.

Wspóczesny Kromera Sarnicki, sprzeciwia si takiemu rozumieniu,
uwaajc Czarnobyl na lewej stronie Prypeci za punkt zetknicia si Rusi
Czarnej z Bia. (Sarnicii deser. Pol. Russiaeu. ad cale. Dlugosii, ed. Lips.
1712. IL p. l^[*?,.)
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Jednak kiedy tak zacierao si na ziemi nazwisko Rusi,

byl jeszcze w rónych prowincjach rzcczypospolitej naród
ruski. Byli ksita i bojarowie zamienieni w szlachto polsk,
by luci prosty nie dotknity bezporednio rewolucj towa-
r/\-; ;u lecz stojcy na jrruncie oblanym ju atmosfer, która
\^-, -ikiemu w swoim okrp^u musiaa nada pewien ogólny
charakter polityczny. Jak wic ten naród mia cech, po
którejby go zawsze w spoeczestwie polskiem rozróni
mona byo? Taka cecha powinna bya najprzód by wspóln
wszystkim jeg^o wiekom, powtóre wszystkim stanom.

Zwyke jest mniemanie e jzyk najwyraniej odznacza
narodowo. Ale historja narodu jest razem histori jzy-
ka! Gdzie teraz znale jzyk ruski z jego samorodnem,
odrl)nem, wieczystem pitnem? S dzi zabytki pimienne

Marowolski pisarz XV1T. wieku, przytacza sowa (Toliuckirpo (Gol-
nitziusj e Roksolania. Kusi Tzani albo Ma} zwana, przed Dnieprem
pooona, czci do W. K. Litewskiego naley.

Cellarius, cytujc Starowolskiego, lepiej rzecz wyja*nia. (Ru — i>o-

wiada on — jest to wszystek kraj jaki w Europio od Polski i Litwy
(waciwej zapewne) rozcicra si ku wschodowi a do granic Tarta'ji euro-
pejskiej. Dzieli si za na Ru Bia, która do W. K. Litewskiego, i na
Ru Czerwon, która do Polski naley. Trzecia albowiem cz za Do-
nem i ródami Dniepra leca, u staroytnych nazywa si Rusi Czarn,
u nowoytnych pospolicie Moskw. Cellarius wic zdaje si zgadza
z Kromerem, a nie potwierdza Sarnickiego i Starowolskiego, Podhig
pierwszych nie masz w granicach Rzec 'tej Rusi Czan "ug
drugich, jest gdzie ona w Lit7'ic; w> ^ak. Woy i d
aden kolor nie podcigaj. wiecki ..„,., ,.v, e byli w,...,., -.t^y,

którzy województwa woysltic, podolskie i kijowskie do Rusi Czerwonej
wczali.

Malt Rrun (ed. IM)?) z ksiek i od yjcych za,siegajc wiadomoci,
roztrzygn wtpliwo w ten sposób: Ru Biaa to jest wolna, zawiera
województwa Poockie, Witepskie, Mcisawskie i Miskie; Ru Czarna to
jest hodo'vnicza, okrela si województwem Nowogródka: Ru Czerwona,
pikna, prawdziwa, ma w sobie ziemi Halick i Chemsk. - Pocztek
tych przezwa nie jest pewny. Niektórzy autorowie utrzymuj, e
mieszkacy jednej prowincji ubieraj si biao, w dnigiej uywaj odziey
ciemniejszej. Podug tego wywodu, imi Rusi Czarnej wypadaoby roz-

cign na Ru Czerwon, Woy. Ukrain i Ru ma. Drudzy wnioskuj
e wyrazy Ialy i czarny, s tu uyte jak w jz>\ " \ ni,

i t. d. zamiast wyrazów wolny i podleuy; cz ij

podbita przez Litwf. nosi nazwisko Czarnej, cz<-. ,. , y.i-

chowala imi Biaej. Inni nakoniec tumacz te nazwiska, odnoszc .ie do
wzgldów na wasnoci fizyczne ziemi, jako to; wielo lasów, niegów
i t, p, "

Przyzna naley e wszystkim zebranym przez Matle Bruna nwa^om,
nie braiiuje trafnoci; ale w>. ' i di>mysami. W r, ' " V'w
przjchodzi mi jeszcze na par tr.ilne postrzeei "^ ir-

utta, umieszczone w Dzieni; . ..;iiskim 1^-'" czy 1^.^ wy-
razy litewskie ,Tod weos (czarne raki., tumaczy on zrcznie pocztek
nazwiska .ladwingów, u Stryjkowskiego nawet .Tatwieami zwanych, a
razem i przyczyn imienia Rusi Czarnej w tych stronach.

Dzi wszake w tej czci gubernji grodzieskiej, która skadaa woje-
V ' " >" > 'zkie, nikt podoano nie naz^w i

" wieem,
.11 I, lub biaym; wszyscy za i i e zie-

ni ,, ; ..K ....j Litwy, a Litwa powinna b\ . , .^ ...w.
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z c'zns(')\v, kiedy bylii jfdna Ku w swolcli iiajrozlf^lcjszycli

jjninifacli; Sij })Oiiiiiiki z ])erj()(lii, kictly ptjdhój Wiirja^^^ów

dawno rozwizany, i)od panowaniem moskiewsko -tatarskioni

i litewsko polskicni rozszezcjja si^^ na dwie gówno czci; s,
nareszcie w (jbrbio naszej rzeczypospolitej djalekty gminne,
rozmaicie zafarbowane i w miejscowe naogi wyijsiczonc; nie

masz nksztaconej, yjiicei mowy rnskic.j, któraby moga
rozstrzygn wtpliwo, jakiej epoce ladów literatury, ja-

kiemu z djalektów fibecnych jirzyzna reprezentacje rus-

czyzny.
^^' tej mierze jest znowu mniemanie ])Opiei'anG mijgorli-

wiej, y.o jeyk który jjanowa jiiegdy w wi(-'lkiem ksistwie
litcwskicm, którym byy pisano przywilcja, prawa, statuta,

ma swoj(j czyst, cakowit posta. Istotnie by jzyk ruski

ustawami rzeczypospolitej po unji lubelskiej naw^et, pewnym
prowincjom do uywania w sdach i akla(di ])ul)licznycli

zostawiony, i zarówno w' Litwie, na Woyniu, Podolu i

Ukrainie rozumiany. Ale niech kto wemie kart jakiego
przywileju czy listu Jagiey aljo Zygmunta I. i pooy j
obok Nestora lub urywku poezji XI. wieku, postrzec midzy
niemi przedzia tak niemal wielki, jaki by midzy Nestorem
a ksigami sawiaskiemi. ('ó sprawiao t zmian? Bez-
wtpienia tylko w kolejach zmian j)olitycznych przyczyn jej

odkry mona. Pominwszy czasy Bolesawów, Kazimierza
AV. i samego Jagiey, dosy jest pod tym wzgldem przy-
])atrzy si póniejszym. Na dworze synów Kazimierza Ja-
gielloczyka mowa y)olska braa ju gór. Przykad ten razem
z obyczajem wchodzi prdko do domów monych, od nich
do szlachty. Ci moni. Panowie Ptada w. k. litewskiego, pod
wywem polskiej owiaty pisali prawa, dla tej szlachty byy
w nich wyraane polskie swobody. Nadto, wiele osad z ko-
rony rozgniedao si pomidzy ludem rolniczym Litwy,
"Woynia, Podola. Duchowiestwo aciskie w djecezjach na
Litwie i Ptusi liczyo coraz wicej swoich wyznawców. Gos
polski coraz czciej dawa si sysze po kocioach, po
miasteczkach i po wioskach. Gminne nawet djalekty Rusi-
nów — najgbsze ródo pimiennej mowy — nie mogy
unikn powszechnego wpywu.

Mimo to, jest jeszcze trzecie, czsto powtarzane mniema-
nie, e nie jzyk polski zmienia natur w ruskim, lecz prze-

ciwnie ruski jako dawniej uksztacany, suy polskiemu za
zasiek do wydobycia si z pod aciny. Trudno rozsdzi
ten spór co do pierwiastkowych stosunków ; lecz w owym
czasie kiedy niezmiernym pdem wybiegaa najprzód zota,
zygmuntowska literatura nasza, kiedy ruska od swojej prze-

szoci mrokiem trzech wieków odcita, na przyszo nie
majca wasnego ywiou, zostawaa w miejscu, nie wiem
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jakby na jej stronie pooy przewag. Jeli wreszcie póniej^
zaraonej makaronizmami mowie polskiej , rusczyzna przyno-
sia pomoc*), to tylko jest dowodem, e dwa bratnie, sa-
wiaskie jzyki, czyo coraz cilej nowe powinowactwo.
Jeden z nich — ten zapewne który szed na czele organizu-
jcych spoeczno poj i wyobrae — musia otrzyma
samowadne panowanie. Pod Zygmuntem Augustem ju nie

ulegao to wtpliwoci. Czacki domyla si, e nawet drugi
statut litewski by redagowany po polsku; a byle próba
z tamtej epoki dwóch jzyków, naocznie przekonywa, jaki

dalej rusczyzny musia by kierunek i koniec **).

*) LinJe, o Stat. Lit. p. 15.
**) Nie majc pod rk bliszego przykadu, umieszczam t\\ dla

porównania wyimek, który znajduj w dziele Lindego, o Stat. Lit. (str.

13-14).

Pocztek odezwy L\v.\ Sapiehy do Stanów W. K. Litewkiego.

Po rusku wedle wydania

1ÓS8.

Po polsku wedle wydania

lol9.

o Obaczisvali to usich weków liudi «Obaczywali to wszystkich wieków
mudrye e w kodoi rczy i^ospoli- ludzie mdrzy, e w kad^y Kzeczy-
toi czoloweku poczstiwomu uiczogo pospolitey czowiekowi poczciwemu
ne maet byti doroszogo nad wol- • nic nie ma by droszego nad wol-
nost, A newoleju taks maet gyditi, no. A niewol tak si ma brzy-
e ne tolko skarbami ale ismertju ' dzi, e nie tylko skarbami, ale y
ee od sebe otganiati est powinen s'mierci one od siebie odgania po-
aproto liudi poczstiwye netolko mae- w-inien, a przeto ludzie poczciwi, nie
tnosti ale i gorl swoich protiwko tjlko maitnoci, ale i gard swoich
kodomu nejprjatelio wynositi nea- przeciwko kademu nieprzyiacielowi
lujut. Aby pod ich okrutnoe opano- nastawi nie alui, aby pod ich
wane neprichodili, azwolnosti swoee okrutne opanowanie nie przychodzili,
buduczy zlupleni eby wodlug woli, ' a z wolnoci swoiey bodc zupieni,
i myli ich jako newolniki , ne mu- wedug woley i myli ich iako nie-
seli yti , ale wo moloby i natom i

wolnicy nie musieli y. Ale iu
byo iby czoówek znewoli od posto- 1 maoby y na tym byo, eby czowiek
ronnogo neprijatelia byl wolen, kdy

|
z niewoley od postronnego nieprzy-

by domowego nepriatelia nadsoboju
[

iacicla by wolen, gdyby domowego
terpeti musiel togdy tot monsztuk uieprzyiaciela nad sob cierpie mu-
albo udilo na pogamowanc kodogo sia, tedy ten munsztuk albo wdzi-
zufalcu est wynaideno. aby boiaczyse do na pohamowanie kadego zu-
prawa od kodogo kgwaltu i zbytku

|

chwalca iest wynalezione , aby si
pogamowal , anad slapszim i chud- 1 boic prawa, od kadego gwatu i

szim nepastwilse , i utiskati ego ne I zbytku pohamowa, a nad sabszym
mog bo dlia togo prawasut posta- i chudszym nie pastwi si i uciska
nowleny ahy monomu i potunomulgo nie móg, bo dla tego prawa s
newse byo wolno czyniti, iako ('y-

cero powedil , i estesmo newolni-
kami i)raw dlia togo, ahychmo wol-
nosti uywati mogli. •>

postanowione, aby monemu i po-
tnemu nie wszystko bj-Io wolno
czjni, iako Cjcero powiedzia, i
iostemy niewolnikami praw, dlatego,

i

ebymy wolnoci uywa mogli.

»

Linde dodaje: u W dosy sporym tym wyimku znajdujemy kilka tylko
sów, potrzcbujcycli dla Polaka objanienia; nie raciiujc w to : usich we-
ków zamiast wszystkich wieków; tolko zamiast tylko; gorla zamiast
garda; i t. d. Z reszt niektóre litery, rónice Polaków od innych Sa-
wian a mianowicie od Kusi, jako to zamiast ti; , , zamiast u; tudzie



41

Jzyk zatem przerwany w liistorycznyni wjjtku, przezna-
czony ^asnar w owicccszych klassacli i w jii.niionnictwie,

])su sie i })rzorabia('; w ijniinie, nic móg' stanowi'; pow.szc-

c-lmej, trwalej cechy narodowoci ruskiej. Ta ceclia leaa
w czcm innem, co bez rónicy stanu i owiaty, bez rónicy
pierwiastkowego plemienia nawet, przez dusze wspówyznaw-
ców jednej wiary i)rzrcignione, wizao ich w spoeczestwie
jiolskicm osobnyni acuchem, co take o Ilu Jarosawa za-

czepione, nie w Polsce miao drugi swój Iconiec.

Teraz wypada rzució okiem na Moskw.
Historja rozwijania sic wolnego spoeczestwa nie daje

si przywiza do adnej jednostki, do adnej figury jeogra-
ficznej. Pewna myl, pewna wadza moralna rzucona z Nieba
w ludzko, moe tylko by wykadnikiem tj^ch wszystkich
liczb , z których dziejopisowic ukadaj, rozmaite formuy i

rachunki. Dla tego tak trudno wystawi jasno przed oczy
dzieje Polski. Przeciwnie historja pastw despotycznych, ma
widomy swój rodek i wyrane rysy na ziemi. Tron jest

osi, koo którego potga materjalna zakrela granice kraju
— rozcinajc plemiona, familje i serca ludzi. W tym okrgu
jedna tylko wola, zreszt numerowane narzdzia — nie-

wolnicy. Los ich wyraa si w mniej wicej dobrym cie-

lesnym bycie, i moe by dokadnie wymierzony skal handlu,
przemysu, podatków i t. d. Dla tego tak wielu mniema, e
spisujc zabory i statystyk Moskwy, tumacz dostatecznie
jej jestestwo, jej prawnie ustalon trwao.

eby dostrzedz co oni usiuj zakrj^wa, trzeba troch
zboczy z ubitej drogi.

"Wielcy kniaziowie moskiewscy nastajc na wydarcie udzia-

ów krew^nym, zdoali nakoniec pognbi najsilniejszych prze-

ciwników^, ksit twerskich. Dymitr jDrzezwany Doski,
umocowa jedynowadztwo, zapewni porzdek nastpstwa
w linji swojego domu, i odw^ay si nawet podnie bro
przeciw Tatarom. Znakomite zwycistwo otrzymane w jednej
bitwie nad Mamajem, wodzem chana kapczackiego (1380),
l)yo wszake bez skutku. Podnosi si wtenczas w gbi
Azji straszny Tamerlan: jego opiek wsparty Toktaraisz,

opanowa hord Kapczaku i z nowemi siami spad na Mos-
kw (1383).

_

Syn Dymitra Wasil, osadzony na tronie jDrzez Uana, posa
od chana czyli cara tatarskiego (1389), by wiernym i po-

zakoczenia deklinacj'jne i konjugacyjne na nasz sposób przerobiwszy,
przeoymy t Eusczyzn na Polsczyzn. »

W innem miejscu zwróc uwag czytelnika na to, jak daleko od
wskazanego tu wzoru, i jedne od drugich, odstpiy róne djalekty ruskie
prowincji polskich, obecnie yjce.
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kornym lioldownikiem : wola za przyzwoleniem i pomoc,
swoich panów, podbija i ssiednie ziemie, nieli myle o

wydobyciu si na niepodlego. Sprowadziwszy wic Tata-

rów napad Psków, wydziera ksistwa innym potomkom Ru-
ryka, i owada kraj zawierajcy siedm dzisiejszych gubernji

przylegych Moskwie. Rzeka Ugra jednak (w gubernji ka-

ugskiej) stanowia granice z Litw.
Po Wasilu wzi bero syn jego, take Wasil (1425). Za-

chwiaa si na moment dynastja Doskiego. Jeden ze stry-

jów odebra tron maoletniemu "Wasilowi, i umierajc zosta-

wi swemu synowi Wasilowi Kosemu. Dorosy \vnuk Do-
skiego , zbi Kosego , wzi w niewol i pozbawili wzroku.

Wnet potem brat olepionego Dymitr Szemiaka, pomci si
tej krzywdy; zdrad opanowawszy Moskw i wielkiego knia-

zia, kaza mu wzajemnie wyupi oczy. Wail lepy zrzekszy

si praw do tronu, odzyska wolno, a nastpnie wróci i do

dziedzictwa zapewnionego mu wol Tatarów. W dziejach

moskiewskich nazywa si on Ciemnym. Panowanie Ciemnego

jest epok najpamitniejsz dla Moskwy. Dotd to pastwo
tworzy or, i drugi or móg zniszczy bez ladu. Teraz

ustalio si w niem pitno, które miao odznacza je trwale,

ju nie na' ziemi tylko, ale na narodzie. W rozerwanej bo-

wiem dawnej Rusi, zaszed ostateczny rozdzia dawnej ruskiej

wiary. Moskwa i Kijów uczyniy niewtpliwy rozbrat w obrzd-
ku greckim, poszy na Wschód i na Zachód. Odosobniy
sie dwie metropolje (1458) moskiewska i kijowska*). Pierw-

*) "Wane to zdarzenie, w pismach nowszych tak naszych jak cudzo-

ziemskich, przez obojtno, niewiadomo , albo zy zamiar, napomykane
nie do wyranie, chc objani liistorycznie.

Zachodzi spór o to: do jakiego czasu Ku wszystka ulegaa jednemu
metropolicie , i kiedy przyzna Moskwie stolic metropolitaln. Przecig
lat stu kilkudziesit od pocztku XIV. do polowy XV. wieku jest okre-

sem tej niei)ewnoci.
Utrzymuj niektórzy, e po zajciu Kijowa przez Giedymina, metro-

polita piotr, Kusin rodem, przenió&l si do Moskwy (i:Vió). By moe e
Piotr ijrzesiadywal w Moskwie, bo razem z w. k. moskiewskim jedzi do

hordy i wyjedna u chana Uzbeka przyrzeczenie , e wadza tatarska nie

bdzie mieszaa si do spraw duchownych; ale tak jego, jak nastpc jego

Feohnasta (rreczyna, latopiscy ruscy nazywaj metropolitami Kijowa i ca-

ej Rusi (wseja Kusi). 'eohnast jednak pochowany by nie w Kijowie,

ale w Moskwie (lió.i). Cokolwiek bd, poniewa wówczas jeszcze metro-

polici Kusi uznawali nad sob zwierzchnictwo Rzymu, i patrjarchów ca-

rogrodzkich za poredników tylko uwaajc, tyle im ulegali ile to nie

sprzeciwiao si posuszestwu stolicy apostolskiej (Ostrowski, Dzieje ko.
pol. T. 111. p. .')•'):>), kwestj o miejsce rezydencji Piotra i Feohnasta mona
zostawi nieroztrzygnion. Zaraz po zgonie tego ostatniego poczo si
rozdwojenie.

Nominowany jia metropolje przez w. k. raosk. wadyka (biskuj)) Aleksy,

opóni si z przybyciom do Carogrodu po wywicenie, a tymczasem
patrjarcha ordynowa Romana mnicha z Litwy. Ody wszczy si przeto

zamieszki, dla uniknienia zgors/.e , zwierzchno carogrodzka nakazaa
rozdzieli dwie nu'tr()i)olije. Aleksy zosta metropolit Rusi moskowskiej.
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sza V. siodliska s\vc<^o, ji^dzic nnj\vy/sxij wadzo tcnijioralnfj;

mia Tatar, odnosia sir do ("aro^rodii zaj^-tcgo ju przoz

Boman metropolit Kusi kijowskiej, czyli prowincji ]iit\vio i rolscc ule-
gych (i.-.-.-n.

Po mierci Aleksego, Mitag all)o Micha, prosty duchowny, ale bdcy
w szczcglnej lasce u w. k. Dymitra, sprawowa naj))rzi'><I zastpstwo, po-
tem z listami rokomendacyjnemi uda si do CaroKrodu po formalne wy-
wicenie. Opiera si tej woi Dymitra l)isknp susdalski Djonizy; wtr-
cony do wiezienia umkn, i ])ucil si zaraz w jiodró, cictic uprzf^dzi
Miciala w laroyrodzie. Micial zakoczy ycie na drodze. 'I'owarzy8zo
jego nio wracajc do IMoslcwy, ani zgaszajc si po nowe zlecenia , lecz
sfa)rykowawszy 1)lanlviety, staj j). zed patrjarcli i uzyskuj wywicenia
dla arciimaudryty ))ereasIawskiego Timina czyli 1'umina all^o Pemena.
Uwiadcmiony o tern wielki ksi, ottosil Pumina za przywlaszczycicla, a
wezwa na metropoljc C.yj)rjana (I. ST'.';, który ju od trzech lat jy po Ro-
manie metropolit Icijowsfciiii.

Nie dutro wszake Cyprian cieszy si ask Djniitra, wygnany z ]\Ios-

kwy sclironi si do Kijowa, gdzie rzdzi natenczas Wodzimierz Ijrat

rodzona' Jacfiey (1.SS3). Pumin przeljagawszy w. ks. siad na metroi)olji
moskiewskiej. Nastiy kótnie, intryjii i wzajemne spycliauia si ju
nie dwóch, ale trzech razem metropolitów. Pumin dysgracjonowany, hie-

gal do Carogrodu, wraca z noweni upowanieniem , a nim w trzeciej ta-

kiej wycieczce nie rozsta si ze wiatem (Ii^Ki). W jego nieobecnoci
odzyskiwa i wzgl.y w. ksicia i swoje ca wadz Cyprjan. Lecz
kiedy obadwa zdawali si panu niedogodnymi, umia z tego korzysta
Djonizy: usprawiedliwi si z winy, otrzyma nawet nominacj na metro-
polit i ruszy do Carogrodu po wywicenie. Wracajcego scliwyta
w Kijowie Wodzimierz Ijrat króla, i jako przywaszczyciela dostojnoci
nalenej Cyprianowi, trzyma w wiezieniu do mierci (1389).

Pumin i J)j()nizy zwykle zwani antimotropolitami , najwicej przj^czy-
nili si do rozkrzewienia na Kusi schyzmy carogrodzkiej. (Ostrowski.
T. III. p. :i54.)

Jednoczesnj- prawie zgon obu antimetropolitów , uwolni Cypijana od
•wspózawodników: przez reszt swego ycia sam jeden zarzdza sprawami
duchownemi tak Moskwy jak Kijowa. Po zejciu jeyo (140(r')

,
patrjarcha

carogrodzki Maciej, naznaczy Focjusza rodem z Morei , który tchncy
nienawici ku llzymowi przyljy wprost do Moskwy ('1410), nie odwiedzi
nawet Kijowa i tyllco przez zdzierstwa da si uczu (tuchowieiistwu pro-
wincji litewskich. Obraony tern Witold postanowi komu innemu tKkla
metropolj kijowsk, nie przyj Focjusza pieszcego do Ci rodna z upo-
korzeniem, kaza skonfiskowa wszystkie doljra metropolitalne w swoich
pastwach lece , i zwoa tak ducliownych jako i wieckich dygnitarzy
do Nowogródka , celem wj-ljoru metropolitj'. Uroczysty akt przez bisku-
pów : poockiego, smoleslciego, czeruiecliowskiego , uckiego, wodzimier-
skiego, chemskiego i t. d. podpisany i do wiadomoci ludu podany (1415),
oskara Focjusza o niedbalstwo i akomstwo, zapowiada prawno
postpowania soljoru na mocy prawide . apostoów i przykadów od
dawna praktj'kujcych si w Serbji i Bugar ji , wytyka przedajno
zwierzchnictwa carogrodzkiego w mianowaniu po trzecia razem metropoli-
tów dla Kusi, jak tego Isyy przykady na Cyprjanie, Puminie i Djonizym,
ogosi nakoniec metropolit kijowskim Grzegorza Camblaka rodem
z Bulgarji.

Daremne l>yy pisma Focjusza do lianów Rusi poudniowej, al)^' nie
uznawali za prawne wicenia Grzegorza , daremne obelgi i kltwy
z Moskwy na miotane. Camlilak, czy jak inni pisz Cemiwak , przez
gbok nauk i pasterskie cnoty umia zjedna sobie wszystkie umysy
i serca.

Byo tedj" znowu dwóch metropolitów , i ju nie tylko co do granic,
ale i co do zasad wadzy rozdzielonych. Moskiewski zawzicie naucza
schyzmy; kijowski gorliwie utrzymywa jedno z kocioem powszechnym:
z woli Witolda przychylnego wyznaniu aciskiemu, jedzi do Rzymu
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Turków, druga z Litwy gdzie panowa król polski, suchaa
Rzymu. A Carogród dokona ju by zupenego odszcze-

piestwa od kocioa powszechnego.
Nadal tedy wielcy kniaziowie moskiewscy mieli dwojaka

do zaborów drog: po tatarsku zdobywa na innych pa-
stwach kraje, po c^rogrodzku odrywa od europejskiego

spolczestwa ludzi. I w owym czasie, kiedy Europa caa
zabieraa si zmieni swoj, posta, kiedy z rozdartego ona
rednich wieków, wynurzay si wszdzie zarody nowego
porzdku rzeczy — nowoytnych dziejów , których spoywa-
my dojrzae owoce — wtenczas przeznaczenie spojrzao
uprzejmie na Moskw: w nieznany wiatu, zdziczay zakt
ziemi, rzucio czowieka, co ze wszystkich pierwiastków jakie

wiat chrzecijaski stara si, lecz nie podoa zniszczy, mia
pooy ogromny fundament tronu — dla Katarzyny, dla

Mikoaja! By to Iwan AYasilewicz, ze krwi Warjag, z serca

prawdziwy Tatar, w duszy doskonay Bizantyniec. Poddani
nie miejc inaczej

,
przezwali go tylko dumnym (gordji)

;

ocienni nie do trafni w doborze przydomku, mianowali
go tylko srogim. Iwan Srogi jeden jest w nieskoczonym

podawa chwalebne projekta zjednoczenia dwócJi obrzdków. Rycha
mier przerwaa jego zabiegi (1419).

Zaraz nastpnego roku stara si Focjusz ogarn pod swój zarzd
Ru litewsk i polsk, i zapewne dopi celu gdy s lady, e widzia si
z Witoldem w Nowogródku, odwiedza Kijów, Halicz, Lwów, Wilno, i inne
miasta (Latopisiec Lit. i Kronika Rus. wyd. Daniowicza Wilno 1S27,

str. 244). Do zgonu jego (1431) niebyo drugiego metropolity; póniej za
przez lat sze, prawie adnego. Wynosi si w Litwie na t dostojno
Herasim czyJi Erazm ; lecz Swidrygajo pojmawszy go w Witebsku (1433)
jako wdzierc, za wyrokiem ducliowiestwa spali kaza. (Stryjkowski,
ksi. XVI. roz. V. — Ostrowski, T. III. str. 355. — Czacki o Lit. i pol.
praw. T. I. str. 295). Wyznaczony by przez wielkiego ksicia w Moskwie
Jonasz biskup riazaiiski ; lecz tymczasem patrjarcha carogrodzki miano-
wa Izydora, albo jak Rusini zw Sidora Tessaloczyka, czowieka wielce
w wieckich i duchowuycli naukacli biegego. Ten Izydor znajdowa si
na powszechnym soborze florenckim i za powrojem zacz ogasza unj
dopenion 1139. W granicach Polski i Litwy wszdzie szo nui pomylnie,
lecz skoro uda si do Moskwy, Wasil Ciemny kaza go zlupi i uwizi.
Izydor zagroony kar ognia, wymknwszy si z wizienia popieszy do
Rzymu, otrzyma kapelusz kardynalski, a wkrótce potem zosta przez pa-
piea posany na patrjarchj carogrodzk. Wielki ksi moskiewski
kaza na metropolit Moskwy obra powtórnie Jonasza (144S); metropolj
kijowsk za sprawowa Grzegorz 11., ucze Izydora i wierny zaclio-

wawca ustaw florenckich. Kazimierz Jagielloczyk z natchnienia papiea
pisa do Wasila aby oba wyznania ruskie zjednoczy pod wadz metro-
polity kijowskiego; lecz ju wtenczas rónica i wiary i polityki kada
gboki przedzia midzy dwoma pastwami. Wasil odrzuci propozycje
króla, a Jonasz wykl Grzegorza. Papie widzc niepodobiestwo zgody,
przez postanowienie swoje odczy hierarchj unick od syzniatyckiej
(I45S).

Odtd stany na zawsze rozosobnione dwie metropolje. Kijowska
ulega Rzymowi, zawieraa djecezje: przemylsk, lialick, cliemsk;j, uck,
wodzimiersk, brzesk, tiirowsk, braska, poock i smoleskij ; Mo-
skiewska zawisa od Carogrodu obejmowaa reszt dawnej Rusi.
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poc/cio iiioiiarcliów, który o swojein pastwif najshis/nicj

móg |)()\vi(.'d/io: Moskwa, to ja! On jej caljj; naturo niiul'

w sobie, on ja na ohraz i podobiestwo swojo ulepi, on
pierwszy jej barbar/yskjj nanoó ])rzykryl o/dobami kró-

lewskicnii. Kiedy obejmowa po ojcu dziedzictwo rozdzie-

lone t(>8tamentcm, wszystko do czego z dawuycli i nowszych
grabiey móg roci ))rawo, ledwo zawierao 18,000 mil. kw.,

G milionów gów slawiaskicli i fiskich. W okoo, nie liczc

tego co byo w granicach Litwy, leay jeszcze bardzo roz-

maite odamy przed trzystu laty rozkruszonej Rusi. Z rzdu
rzeczypospolitych handlowych, Nowogród najmocniej pamic;-

tat o swoich swoboelach, Psków ciej ])rzyciniony, nic zapo-

mina ich take. Z rzdu udzielnych ksit, riazascy V>ro-

nili si usilnie. Miasta zagroone jarzmem, poglday w stro-

n, skd tylekro przychodzia dla nich opieka: wycigay
rce do królów polskich z rodu Giedymina; Rurykowie obra-

cani w poddanych, jedyny mieli trybuna sprawiedliwoci
w namiocie cara tatarskiego. Iwan przedziwnie zrozumia
swoje rodkowe stanowisko midzy barbarzycami i chrzeci-

jany, czu co trzeba byo wzi od pierwszych, a co odj
drugim eby stworzy cakowit jedno despotyzmu. W sy-

stemie waclz}'^ monarszej podnosi si jako ksi rzeszy ta-

tarskiej; przeciw systemie spoeczestw europejskich wyst-
jjowat jako rycerz odszczepiestwa greckiego. Oba goda
któremi si pokrywa, suyy mu na przemian. Jeli hordy
powanione wycieczay si wasnym orem. Iwan z chrzeci-
jaskim swoim ludem uderza na najsabsz, upi i podbi-

ja. Takim sposobem wielki ksi moskiewski jiod zwierz-

chnictwem cara Kapczaku , rozciga zwierzchnictwo nad
chanem Kazania (1469). Jeli gdzie odszczepiestwo reli-

gijne przygotowao odszczepiestwo polityczne od Litwy i

Polski, Iwan przybiega z moc tatarsk, zabiera i ujarzmia.
Takim sposobem opanowa Nowogród (1479). Z jkiem
mordowanych siabrów powanej LIanzy rozesza si pierwszy
raz po Europie sawa nowego niocarza. Los przychylny
jemu, na krwaw kolebk rodzcej si potgi popieszy rzu-

ci purpurow zason. Zofija synowica ostatniego cesarza

bizantyskiego, Konstantyna Paleologa, zostaa on Iwana.
Wielki ksi moskiewski mniema si by prawym dziedzi-

cem zaszczytów po zmarym cesarstwie Wschodu , ustroi
swoje pastwo w szaty zwleczone z trupa. Niegdy ^Oleg
przywióz by z Konstantynopola tarcz z wizerunkiem . Je-

rzego i zawiesi na bramie Kijowa. Herb ten przeszed ko-

lej przez Wodzimierz nad Klazm do Moskwy. Teraz
czarny orze dwugowy zastpi jego miejce. Kiedy tak
despotyzm moskiewski, zoywszy najwalniejsze próby roz-

boju wolnoci, legitymowa si przed monarchjami euro-
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pejskiemi dostojestwem rodu jdo kdzieli, zblia si te
czas wyjcia jego z pod wadzy drugiego rodzica. Panowa-
nie Tatarów dogorywao. Jeszcze car iordy zotej Aclimet,

cign z wojskiem eby ukara wyamujcego si liodownika

;

ale Iwan wycieczk nad AYog odwróci go w stepy, a Ta-
tarowie Nogajscy znieli ca jego si. Po pótrzecia wieku
ulegania Tatarom, Ru wschodnia wysza z ich rk zupenie
niepodlegem pastwem raoskiewskiem (1480). Zewntrzna
jej niewola skupia si wewntrz, absolutyzm wszystkich
baskaków zebra si w jednym potomku liuryka, i ten sta-

tarzony knia moskiewski przypomnia sobie e bya kiedy
Ru — nawet Ru caa; postanowi wic tytuowa si sa-

mowadzc caej Rusi ! Myl olbrzymia gienjalnego despoty
rozcigniona bez granic na przeszo i przyszo, wj^razia

si w tych trzech sowach. Zabór ziemi, los jej mieszka-
ców, w'alka nie podobna do ugodzenia z Litw i z Polsk,
miay tu dokadn zapowied. Iwan w wojnie i w trakta-

tach z naszym Aleksandrem ukazywa jawnie, jakiego watka
trzymay si i jego wspomnienia zuchwae, i jego pretensje

zuchwalsze jeszcze: podczas boju, sprzymierzeców i prze-

chodniów na swoje stron znajdowa w nieprzyjacioach
powszechnego kocioa; podczas ukadów, zmusza króla od-

szczepiestwu greckiemu zarcza swobody. Srogi knia
moskiewski nie zdoa wszake widzialnych zdobyczy pomkn
za Dniepr, ducha tylko usunego rozpocztej sprawie tchn
dalej, i zakoczy ycie (1505).

Przebiego greczynki zapewnia nastpstwo dziecku jej

oa. Wasil Iwanowacz, z matki potomek Paleologów^, obj
tron Moskwy. "Wspóczesny ten ssiad Zygmunta 1. nie mia
ani tgoci charakteru , ani mocy umysu swego ojca ; ale

odziedziczy po nim machin nakrcon do wszystkich celów
i jej si posuwa si zrcznie. Zniszczy on naprzód osta-

tek udziehiych ksit, ujarzmi Psków zupenie, i pozyska
najniewtpliwsze jjrawo nazywa si samodzierc. Gnbic
potem szcztki hord nadwoaskich, intrygujc w Krymie,
stan na najwyszym szczeblu w rzdzie potentatów ta-

tarskich i mianowa si ju carem *). Wic si nareszcie

z nieprzyjaciómi domu Jagieów , w imi odszczepionej

*) Wyraz car, u Slawian znaczy, pamiJcego, monarch, króla, llu-

siui nazywali carami równie chanów tatarskich jak cesarzów greckich.

"Wasil Iwanowicz i z natury swojej wadzy i ze wspomnie familijnych,

czul si godnym te«o zaszczytu, pisa! swój tytu: u Wielki Knia Moskwy,
Car i Pan caej Kusi. • (.dy w dyplojuatycznych korrespoudoncjach
przyszo powiedzie to po acinie, zdarzyo si cudzoziemskim nawet kan-
cellarjom pooy nastpne tómaczenie : imperator et domiuator totius

Russite. Std nioskiewska i)rzyczepka do formuy, której potwierdzenie
wyjednaa przewaga i>olityczua Piotra i Katarzyny.
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\viiiry, ])v/.cy, iitsiynkf, despotyzmu, odpiera spoeczestwo
])olskie, zdobywa Sin()I(M'is]v, szerzy Moskw iia ziemi dawnej
Rusi. Po mierci Wasila (IT).').')) syn je^-o nialol(!tni, w lat

kilkanacie wyszedszy / rak opiekunów, pierwszy odprawi
uroczysta ceremonje koronacji i wywiesi pompatycznie
wszystkie znamiona dostojestw, pomau i jakby incognito
przez jego przodków przyswajane. W nim te ujrza wiat
wykoczony wizerunek cara. J)osy powiedzie — by to

Iwan okrutny! W owym czasie kiedy Zygmunt August, zrzc-

kaji^c sie resztki swoich ])raw samowadnych, zlewa osta-

tecznie Litw' i jej ziemie ruskie z Polsk; straszny despota
moskiewski dokonywa take u siebie politycznej roboty:
znoszc wszystko co jeszcze mogo mie jakikolwiek ruch
samodzielny, druyny ksice i bojarskie zlewa w militarne
ciao Streliców, w i)ewn instytucje Janczarów, pisa ustawy
karne przeraajce barbarzystwem. I pastwo Iwanów stao
si doskonal caoci — krajem którego wszystkie muszkuy
misne, dwigaa jedna, absolutna wola.

Ten kraj na odamie podboju warjagskiego , na koczo-
wiskach hord tatarskich, i na posiadociach Kawalerów mie-
czowych, nawet po za granicami Sawiaszczyzny zakrelony,
mógc nazywa si Rusi, równie jak naprzykad Woy,
Podole, województwo Iwow^skie? Znano go powszechnie pod
waciwszem imieniem Moskwy. Ten zbiór poddanych, jarz-

mem caryzmu stoczonych, nie miae jednak w sobie prze-

wanej czci narodu ruskiego?
Trzeba znowu w tej mierze szuka jego powszechnych

historycznych cliarakterów przywizanych do nazwska.
Jzjdc, jaki daje si widzie w pomnikach pimiennych

pastwa moskiewskiego z ow^ych czasów, nie jest to jzyk
naszych statutów litewskich: wielki midzy nimi rozbrat, i

oba w rón stron, chocia nierównie dalek ubiegy drog
od wspólnych wzorów X[. i XII. wieku.

Jeli jeden z nich pochylony ku polsczyznie, zdawa si
ju bardziej zrywa staroytny swój wtek, drugi w^krótce

nagym pdem przeduajc raz powzite zboczenie, niemal
zostawi pierwszemu prawo nazywania si ródowj^m. Po-
niewa za obecnie lud prosty w gubernji moskiewskiej i jej

okolicach, mówi najczyciej po rosyjsku*), a ten now^o-
ytny jzyk rosyjski jest niezmiernie odrodnym wyrostkiem
pierwiastliowej rusczyzny; wic Moskwa w przyczynach odo-
sobniajcych jej byt polityczny, musiaa mie nasiona osobnej
narodowoci i mowy. Jzyk zatem przeznaczony odbiedz i

od pnia i od wszystkich gazi djalektów wschodnio-sawia-

*) Grecza. Rys histor. lit. ross. — przekad Lindego. Warsz. 1823
str. 13.
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skich, a sta si panuji^cym w granicach despotyzmu carskiego,

nie by ani czyst, ani powszechn cech ruskiego rodu,
owszem na Rusinach kad ceclic moskiewszczyny. Co w tern

samym jzyku i w rónoplemiennych ludach carstwa utrzy-

mywao nieprzerwany, yjcy zwizek ze znikem jestestwem
dawnej Rusi, co o czasy Wodzimierza i Jarosawa W. za-

czeione , przez tyle zmian politycznych, w wolnych rze-

czachpospolitych, w litewskich i w tatarskich wadarstwach
równie zachowane, charakteryzowao teraz Moskw, to za-

pewne musiao opiera si gbiej ni na zewntrznych,
ruchomych znakach rusczyzny — musiao dotyka duszy
Rusinów.

Takiem ich pitnem odwiecznem i takim ich wzem
powszechnym b)'a wiara przyniesiona z Carogrodu, bya
wadza duchowna metropolity w Moskwie, patrjarchy w Stam-
bule. Dalej i wyej nie sza hierarchja odszczepiestwa,
które w kociele chrystusowym, zbudowao sobie osobny
koció grecko -ruski. Tu zbiegay si do jednego punktu
umysy wszystkich wspówyznawców, jakikolwiek by ich dja-

lekt, stan i obyczaj. Tu Ukrainiec, Podoaniu i Litwin, jeli
odrzuci jedno z Rzymem, sj^otj^ka si nicwidomie z No-
wogrodzianinem i Susdalem. Ten wze wadzy duchownej
odcity od prawdziwego pocztku, i)ada ju pod nogi siy
matcrjalnej : rka carów ujwszy si jego osnowy, przez
miljony nitek cigna z gbi spoeczestwa polskiego, na-

turalnych zwolenników despotyzmu. Midzy Moskw i Polsk
inne granice zakrela or , inne tajemnie przj^gotowywa
spór Wschodu z Zachodem.

Od pocztku bowiem wieku XVI. upadao nagle dzieo
unji florenckiej. W owym czasie kiedy wzburzone nami-
tnoci, interesa i rozumy wieckie, povlniosy powszechny nie-

mal w P^uropie rokosz przeciw wadz}' duchownej , Polska
ujrzaa si oskoczon zewszd od rónych hufców odszcze-

piestwa. Wdzieray si do niej z jednej strony czeskie i

niemieckie sektarstwa, wkradaa si z drugiej schyzma ca-

rogrodzka, za któr dyba zbrojny zabór moskiewski. AV Li-

twie, na Ukrainie, Woyniu i Podolu — wszdzie gdzie mona
byo przemówi w imi Rusi, poczo kry mnóstwo wy-
sanników Moskwy. Popi, djaki i rónego rodzaju apostoo-
wie wdrowni

,
pracowali najprzód midzy prostym ludem i

duchowiestwem niszem, znajdowali póniej zwolenników i

protektorów w magnatach i biskupach. Dom Ostrogskich

tak dobrze zasuony rzeczypospolitej w obronie jej ziemi,

dziwnie opacznem zrzdzeniem, najgorliwiej popiera spraw
przeciw jej spoeczestwu. Metropolita kijowski Józef So-
tan, chcia zapobicdz zemu; lecz daremne byy wszelkie

troski i sposo)y. Nastpca jego Jonasz H., sam zerwa zwi-
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y.ok z Rzyincm (1520) — scliyzina o^anicia w Polsce ])ra\vic

wsz3'stkii' ziemio ruskie.

Todczas tak zei).sut('j jciliioci religijnej, Zyf^iiiurit Aug^ust

iiieziuordowaiieiM staraniem dociijfj^a do skutku jedno po-
lityczna. Unja lubelska dojrzewaa .wietnie; i spiesznie jak
owoc wewntrz skaony od robaka.

Batory orzewi i-zeczposi)olity oczmucona i drzemic za
stoami biesiad, narad sejmowycli i dys])ut teologicznych.

Szlachta wsadzona na ko, Sicz kozacka uj^'ta w klul>y mili-

tarnego porzdku , nie miay czasu rozdyma iskier wojny
domowej. Król rycerz prowadzc w lad za sob owiat i

propagand wiary, odpiera daleko si materjaln Moskwy;
jej sia — jeli tak powiedzie mona — duchowa, zgu-
szona linkiem dzia i odgosem tryumfów, leaa cicho w g-
bi krajów polskich. Scktarstwa wszake nurtujce tajemnie,

fakcje dumnych magnatów opierane na nich, w^strzymyway
rami bohatera: nie dozwoliy mu zada desi^otyzmowi ostat-

niego ciosu w jego siedlisku, kiedy po mierci Iwana Okru-
tnego (1584), zdarzaa si najlepsza do tego pora. Wkrótce
sam Stefan dokona ywota (1586).

Nastpi Zygmunt III — monarcha, którego wiele czy-

nów uchodzi dzisiaj jeszcze z pod oka, wiele za zostao po-
tpionych jednogonym olvrzykiem niedawnych czasów. Du-
goletnie jego panowanie poczo si w perjodzie koczcym
szczliw epok naszych dziejów, przecigno si w okres
smutnych wypadków; dla tego jest jakby rodl^ow^ym punktem
i kluczem wszj-stkich zagadnie historji naszej. Cokolwiek
bd, pod panowaniem lem, Polska odpitnowaa najsilniej

swoj dzielnic w Sawiaszczyznie.
Trzeci statut litewski (1588), jednoczenie po polsku i po

rusku wydany*), zdaje si by wiadectwem, jak razem
z obywatelstwem rozkrzewiaa si i mowa j)olska; gdy atoli

ani wspólno swobód cywilnych, ani Avspólno jzyka, nie

przeszkadzay rónowiercom czy si przeciw ojczynie
z rónymi jej nieprzyjaciómi, interes reigji sta zapewne na
czele wszystkich interesów innych. Pod tym wzgldem gorli-

wo króla i kilku ow^ieconych mów zaraz zaja si
Rusi.

Metropolita kijowski Micha Rahoza, widzc do czego
prowadzio zerwanie unji florenckiej dokonywane od lat sied-

miudziesit, obruszon}' przytem szkarad witokupstwa ja-

kiego dopuszcza si patrjarclia carogrodzki Jeremjasz, przez

sutana ze Stambuu wygnany i Avóczcy si po krajach

ruskich rzeczypospolitej , zwoa synod do Brzecia litew-

*) Linde, o Stat. Lit. str. 167.

Wkotnowski. i.
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skiego (1590) i otrzyma uchwa stanowic powrót metro-

polji kijowskiej pod wadz Rzymu.
W tyme czasie Jeremjasz pozbawiony obowu z wywi-

cania wyszycli duchownycli w granicaci Polski, skierowa
si ze swoim towarem do Moskwy i przeda carowi Fedo-
rowi Iwanowiczowi dostojestwo patrjarcialne, ordynowa
samoistnego patrjarch moskiewskiego (1590).

Kiedy wic Ru, dobrodziejstwami cywilizacji wpleciona

w spoeczestwo polskie, odnawiaa przymierze w duclm
z Europ, z Zachodem; Moskwa ubrana w szaty zmarego
cesarstwa Wscliodu^ reszt jego jestestwa, ni hierarchii du-

cliownej , wcigaa do siebie. Odszczepiestwo grecko -mo-
skiewskie, zostao caoci w sobie zamknit, u podnóka
tronu carów na gowie patrjarchy zakoczon.

Nowy patriarcha mosi^iewski Job, mieni si by patrjar-

ch caej Rusi, roci prawo do zwierzclmictwa nad metro-

polj kijowsk. To jake? cz rzeczypospolitej i^olskiej,

moga razem by czci patrjarchji moskiewskiej ? Dobrzy
patrjoci i król mniemali, i naleao w tej mierze uczyni
niewtpliwy rozdzia. Dopeni tego powtórny synod w Brze-

ciu (1595) przywracajc uroczycie moc unji florenckiej.

Hippacjusz Pociej i Cyryl Terlecki, biskupi greckiego obrzdku,
wysani do Rzymu otrzymali zupene zatwierdzenie dziea^

które choby tylko pod wzgldem politycznym uwaane,
miao niezmiern wag *).

Nie atwo atoli dawao si usun ze, mnogiemi yami
rozprzestrzenione po kraju. Jei-emjasz wróciwszy z Moskwy
do Stambuu, za pomoc zebranych pienidzy odzyska sw^cje

miejsce, i stara si przez pisma wywiera wpyw na metro-

polj kijowsk; Nicefar Grek mienicy si by jego kancle-

rzem i egzarch Rusi, intrygowa osobicie na Woyniu i

Ukrainie ; Arjanie, Lutrzy i Kalwini, wspierali usilnie wszelk
spraw przeciw Rzymowi; obraona duma postawia na czele

fakcji przemonego magnata; kraj najdawniej do Polski

wcielony dostarczy zwiskowu dwóch starszych duchownych,

i skoro przyszo do ogoszenia unji, w prowincjach poudnio-

wych szczególnie objawi si nie may opór. Przewodniczyli

uporczywym w odszczepiestwie: Konstanty Ostrogski woje-

woda kijowski, Gedeon liaaban biskup lwowski i Micha

*) z podziwienieni zdarza si nieraz spotyka u pisarzów naszych pod
wpywem mdroci XVIII, wieku rozbierajcych dzieje narodowe, gorzkie

utyskiwania n;i akt unji brzeskiej. Zdaje si przecie e wypadki pó-
niejsze, w których iMoskwa przeciw Polsce grahx rol, mogy ich owieci
dostatecznie. Jeli komu jeszcze i na tem nie do, niechaj spojrzy jak

teraz llosja pracuje nad wytopieniem unitów. Kronika Emigracji Tol-

skiej w tomie IV. na str. :i'2fi , umiecia wany jeden dokument w te]

mierze.
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Kopystcski biskiij) przcimylski
;
^n)ili\vi(' obstawali zazjediio-

czeniein : mctroj^olita Ualio/a, ora/ Pociej, Tcrhicki, i i)ra-

wio ws/yscy iinii biskupi {^reckiego olirzjidkii. Sti[d poczt^tck

rozdwojenia si^> na unitów i dysunitów, ezyli schyzniatyków.
Z razu wszake rozdzia ten do najj;'^'bszego gruntu szcze-

pajcy rzeczpospolita', nic okazywa syinptomatów wojny do-
mowej: umysy jtrzyy si w ciszy. wietny wiek XVI.,
w cigu którego róne wiatry naniosy do ojczyzny naszej

wiele nieszcz na potem, zachodzi pochmurno. 'J'ylko w stro-

nie Siczy kozackiej kilka byskawic, zdawao si zapowiada,
skijd i ozem najstraszniejsza podejmie si burza. Nastpne
bowiem stulecie, w j^oranku niespokojne clio jasne, o po-
udniu miao zawrze okroj)n burz. Jest to pcrjod w któ-

rym Ku z ostatkami swego staroytnego antagonizmu wyst-
puje przeciw Polsce, moc teje przyczyny nacliyla si ku
Moskwie.

YIII.

Na pocztku wiel-cu XVII., obie potgi spycliajce si
w Kusi — rzeczpospolita polska i carstwo moskiewskie —
zawichrzyy si gwatownie: o)ie jakby straciwszy rodek
swojej cilvOci, wiruj przez chwil niesfornym ruchem.

Polska wyta nagle rozprzeone siy, ze wszeci stron
koo siebie zapala wojny'; a róny interes tych wojen ciera
si zewntrz, i wewntrz jej jest rokosz, jest rozosobnienie
myli, uczu i de. Dzielni wojownicy roznosz jeszcze

saw ora; wielcy mowie daj jeszcze przykad najpi-
kniejszycli cnót obywatelskicli ; ale zwycistwa nie maj ju
pewnego celu i nikn bez owocu; sejmy nie widz przed
sob powszeclmej sprawy i scliodz na swarach, hufce zbrojne
staj si rozwydrzonem odactwem i po nieprzyjacielsku

\vycisl<;aj od od Ojczyzny; cozactW'0 nie dba o spokojnoó
pastwa, byle mie zysk i upie, magnaci samopas przedsi-
bior awanturnicze wyprawy, cliodz sadza carów w^ Moskwie.

Moskwa bowiem, której wszystliie siy despotyzm cign
do bera, za nagem przerwaniem si dynastji, pada bez-
wadna. Po zgonie Iwana okrutnego , niedony syn jego
Fedor panowa krótko, Borys Godunow zgadzi ostatniego

potomka Kuryków^ moskiewskicli i sam ogosi si carem:
tron stan otworem dla przywaszczycieli rónego rodzaju,

jak zdradne rusztow^anie , na którem ucazyway sic gowy
w koronie Iwanów^ i leciay w przepa jedna po drugiej.

Poczli zjawia si Dymitrowde samozwacy. Pierwszy z nich
— do dzi dnia nieodgadniony, azali nie l)y prawdziwym

•4*
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Dymitrem — za pomoc panów polskici zosta na chwil
carem (1605). Niedugo potem zdarzyo sie e Moskale w sto-

licy swojej zajtej przez wojska polskie, ofiarowali bero sy-

nowi Zygmunta III., Wadysawowi (1610).

Wród rozprenia tedy obu potg, zdawa si los prze-

chy\2i na stron Polski, oddawa jej Ru staro}i:n a do
najdalszych kraców. Ale jak zwycistwo rzeczypospolitej,

tai upadek caratu byy pozorne. To co stanowio si zdo-

bywcz Polski, czem ona wcigna w swoje jestestwo Litw,
ju ledwo tlao w jej samej ; to co utworzyo natur Moskwy,
czem ona wyrywaa z ona Polski reszt niedotrawionych na-

bytków litewskich, wzmagao si coraz bardziej. Polska nie

miaa interesu dolDija si o korony, bo nie bya monarchj,
lecz tylko spoeczestwem ; nie moga wciela w siebie no-

wych narodów, bo to spoeczestwo rozerwane w duchu, stra-

cio swoj dziaalno organiczn. Moskwa nie miaa chci
zama swego despotyzmu , bo nie bya cywilizujcym si
narodem, lecz tylko pastwem; nie moga zmieni swego
jestestwa, bo w jej mocno skupionym duchu, leao nasienie

nowego cara.

I tryumf cliwilowy polskiego ora w Moskwie przemin,
dynstja Romanów zaja miejsce dynastji Ruryka.

eby dom Wazów móg utrzyma tron szwedzki trzeba

mu byo nachyli si ku Lutrom , eby móg posi tron

moskiewski musia popiera schyzm. Monarchiczny interes

pastw, który rzdzi ju ca Europ, pozwala na to, radzi

owszem sprawy religijnej uywa mdrze za narzdzie poli-

tyki. Lecz eby zachowa cao Polski, eby jej budow
naprawi i wzmocni, có naleao czyni? Rzeczpospolita

nasza jedna ju tylko w Europie miaa inny ksztat polity-

czny. Zygmunt III. jako monarcha nie zasuy na imi
biegego polityka, jako panujcy nie zdoa zachowa po-

siadoci swego pastwa: widzia wadze Turków ustalon

w Multanach i Wooszczyznie (1621); ale jako król polski —
naczelnik wolnego narodu, rozumia swoje powoanie, ile

mia mocy, pracowa w gównym interesie rzeczypospolitej,

stara si spoi rozchwiane jej spoeczestwo.
Pod tym wzgldem, oprócz innych sektarstw, dysunici

najwiksz musieli obudza troskliwo. Schyzma najprzód

wzia si do pióra, za pomoc filozofów luterskich i arja-

skich atakowaa unj; a e trzeba byo przemawia do

niszych dufhownych i pospólstwa, mnóstwo pism wydawano
po rusku. W obronie swobód wiary, rozdranione umysy,
powoyway si nieraz na prawo publiczne: przez wszystkie

warstwy zmian nieodzownych, sigano a do pierwiastkowej

udziclnoci narodu ruskiego. Za jedyn yk swojej dawnej

natury targniona Ru, z pod litewskich praw podboju, z pod
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polskicli AV('/.l()\v cywili/.iicji , wyimr/ya sic' jeszcze z ostatkiem
swojej mowy, v. za^^uljioncm imieniem i wkrótce z broniij.

Zbrojna reprezentacja llusi stali si^' Kozacy — zbiorowisko
wieo rozmnoone w onie rzeczypospolitej, nie znane ani

w pastwie Jarosawa W., ani w królestwie Daniela.
Przed stu laty, Zygmunt I. nada im grunta powyej po-

rohów (1510): rozszerzyli sie wkrótce a do zamku Czerkas,
gdzie mieszka pierwszy ich przeoony Daszkiewicz, który
radzi na sejmie (1020) eby cigle utrzymywa pod broni,
przeciw Tatarów 2000 tego ludu. W lat niespena '50 po
tem, za Zygmunta Augusta, wyprawy kozackif; daway siy

ju we znaki Ivrymowi i Azji mniejszej. Nim upyno jeszcze

lat 30, Batory mia do urzdzema bardzo znacz ludno.
Ustanowi on sze póków rejestrowych, kady po 1000 ludzi;

osady rozcign od Czerkas pod lvijów, stolic hetmask
przeniós do Treclitymirow-a, lietmanem mianowa ksiecia
Bolidana Royskicgo (okoo roku 1576). Teraz mogo Ko-
zaków wystpi do boju przeszo 30,000. Sia ta przynosia
dzielne usugi Polsce, ale nie zawsze gotowa bya sucha
jej rozkazów: bd z poduszczenia obcych mocarstw, bd
z wasnej niepohamowanej chci i potrzeby wojennych u-
piey, obracaa si na jej szkod, samowolnie zapalaa zatargi

z ociennemi pastwami. Trzeba wic byo Polsce Kozaków
powciga. Poniewa sama w obec Turków i Tatarów scho-

waa chrzecijaski or , musiaa teraz i swoj kolonj mi-
litarn trzyma na wodzy traktatów. Ale zahamowa Koza-
kom czajki, zamkn ich w rolniczych zagrodach, byo to

odebra im wod i powietrze, zniszczy ywio ich stowarzy-
szenia, ich waciwego spoeczestwa. Std najpierwsze nie-

chci.
Spoeczestwo kozackie na ziemi pustej, przez Litw od

Tatarów odebranej, nadaniami królów polscich rozpostarte,

mnogiemi pasmami w^spomnie, obowisków i nadziei z rze-

czpospolit spojone, miao jednak swój ksztat samorodny,
stanowio w jej skadzie niejak narol , która musiaa albo
wsikn w ogólne jestestwo , albo odrywajc si, zrobi
krwaw, niebespieczn ran. Trzeba wic byo Kozaków
spolszczy zupenie: jak niegdy Litw i znaczn cz Rusi,

tak teraz now ludno Ukrainy, przej organizmem spo-

ecznoci polskiej, przyw^ie do jednakiej religijnej i poli-

tycznej zasady. Ale Kozacy byli jednym rówmym stanem,
nie mieli ksit i bojarów. Poniewa spoeczno polska

ksztacc si rozlewem w^olnoci od tronu do co raz niszych
stopni narodu, zatrzymaa si w biegu; nie moga e tak po-
wiem ca powierzchni sw^oj dziaa na równe, gadko
zestrychow^ane stow^arzyszenie. — W tym punkcie najdoty-

kalniej daje si czu pod rk wze wszystkich zagadnie
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iistorji naszej , lecz jest tu razem zagadka caej liistorji

chrzecijaskiej. — Na stepach nad Dnieprem, w obliczu sta-

rego Kijowa, w modym zawisku sawiaskiego ludu, spo-

tyka si twarz w twarz sia wewntrzna Polski i Moskwy,
Zachód ze Wschodem. Tu po wojnie trzydziestoletniej , ma
si rozpocz ostatnia walka rednich wieków z przyszoci
Europy; odtd bdzie ju j^rosta droga dziejów do dni dzi-

siejszj'^ch: do jku narodów wzdychajcych z nami, do tryumfu
monarchów trzymajcych z Piosj.

Polska bya najbujniejszym, najczyciej byszczcym wy-
laywem tych witych rycerskich wieków^ kiedy gorce nie-

bieskie tchnienie w ludzko, nauk powicenia si i mi-
oci kruszc, topic, i przeksztacajc dawne, pogaskie formy
moralnego wiata, tworzyo nowy porzdek rzeczy na ziemi;

kiedy nad niaterjalnemi potgami ora, wysza, prawdziwie
umysowa wadza, wstrzymujc ciar koron, dozwalaa na-

rodom swobodniejszego ruchu. — Póniej zryway si te

zwiski interesów ziemskich z niebem , zimna polityka mo-
marchów pocza ui'zdza wiat, koo tronów krystalizoway
si aglomerata pastwami zwane — Moskwa bya najskrze-

plejszem pastwem. Powszechnym losem Europy dotknita,
rzeczpospolita jagielloska styga take, i ze stopionem berem
królów, zostaa niedokonanym odlewem wolnego spoecze-
stwa. AV jej jeograficznym zakresie byt grunt, gdzie po zu-

penej jednoci wiary, swoboda choby powoli i drobnemi
yami rozchodzi si jeszcze moga, by te inny, który

zrówna naleao. Niegdy Polska religijn i polityczn
swoj propagand posuwaa razem, teraz w gównycli zasa-

dach zepsuty jej organizm, nie móg obu rodków harmo-
nijnie uy: gorliwo nawracania w^ycigna cnot powi-
cenia si i mioci. Strona oporna jednak pierwsza prawie
wypowiedziaa domow wojn.

Zaraz po ogoszeniu unji brzeskiej (159(j) rozruch kozacki

na Ukrainie pod dowództwem Nalewajki okaza, jakie y-
wioy skaday zaród nastpnych buntów. Kozacy wstrzymy-
wani od wypraw tureckich, do których podbudza ich cesarz

Kudolf II., idc walczy i)od znakami cesarskiemi w Wgrzech,
po nie})rzyjacielsku cignli ])rzez i)oudniowe prowincje rze-

czypospolitej , radzi gdziekolwiek bd mie powód do u-
l^iey, w imi obrony prawosawnej swojej wiary, rzucili si
rabowa do])ra metropolitalne i w ogólnoci duchowiestwa
unickiego. Haso rcligji i powab uycia swawoli, atwo im
nastrcza stronników w gminie wspówyznawców, ani owiat,
ani adneni dobrodziejstwem nie przywizanych do porzdku
l)ublicznego. Póniej uczyniwszy zamieszanie w Kijowie i

zburzywszy wszystko co tylko z katolikami miao zwizek
(1020), udali si do Moskwy po osobn dla siebie wadz
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(liicliow iKi ••). l*()lska musiaa uy' siy ju, uio iylko na ])0-

parci(> swojej luoralucj zasady, ak' i dla widoków polii-yc/nycli.

Walka opinji j)rxyl)i'aa surow}' cliaraklcr : strona siliiiojsza

l)osunola si^> do ucisku, shil)S>ca do zaci^>loci. Huii^ zapala-

jcy s\(^ \v r. I()'i0, hetman K()nioc])olski umierzy i now-
przysigo wiernoci dla króla i rzcczypospolitcj na Kozakach
wymóo-1,
W takim stanie rzeczy prawdziwie trafne i dol)roczynnc

rodki nie mooly skutkowa atwo. Zakadanie szkó i roz-

krzcwianie unji na Kusi szo oi:)oreni. Bya jednak wytrwaa
i patrjotycziia czynno w tej mierze. Zakon Jezuitów,

wtenczas jeszcze nie zasugujcy na zarzuty, do którycli póniej
móg da powód, i zakon reformowany Jazyljanów, przy-

niós ojczynie wiekopomne ]ioytki. W owej to epoce jeyk
jiolski wzi<] wyran nad ruskim przewag^'. Zygmunt III.

umierajc (IG32) zostawi przynajmniej cz narodu, w któ-

rej leao ycie liistoryczne Polski, spojon mocniejszemi
ogniwami. Za jego rzdów zmniejszya si niezmiernie liczba

dysydentów, i znacznie osal)a schyzma grecka **). Najzapa-
lesi jej popieraczc (Smotrycki) stali si najsilniejszymi prze-

ciwnikami. Bez tycli mao wietnych a cierpkich lekarstw

na chorob zaszczepion w^ roskosznych latacli jagielloskich,

moeby dzieje nasze skoczyy si na zawsze w poowie XVI.
wieku, kiedy ile mielimy opinji religijnych, tyle stronnictw^

politycznych wycigao rce do nieprzyjació, eby przyszli

rozszarpa rzeczi3ospolit ; moeby wtedy potworzyy si no-

wego l<;sztatu luterasko-polskie i grecko-polslde odamy —
strawna pastwa dla zaborczej polityki Niemców^ i Moskali,
ale ju Polski nie byoby nigdy.

Po tem wszystkiem co w cigu ostatnich lat 40 zaszo.
Kozacy na sejmie konwokacyjnym 1632, domagali si udziau
w obieraniu króla , najwyszej prerogatywy obywatelstwa

*) Po zejciu metropolity Eahozy, nastpi gorliwy Pociej (1598); po
nim obj rzdy cerkwi zjednoczonej , Rucki (1617). Za jego to czasów,
niejaki Teofan faszywie mienic si by patrjarch jerozolimskim, przy-
by do Moskwy i Teodora metropolit rostowskiego (ojca cara Michaa)
wywici na patrjarch. Teofan sprowadzony do Kijowa pod protekcj
Kunaszewicza sawnego hetmana Kozaków, j^ostanowi metropolit cerkwi
Ijrawosawnej Boreckiego, który pogardza liuckim i na czele dysunitów
wichrzy. Kiedy Kunaszewicz stan przed Teofanem, ten mu w obec
przytomnego kozactwa zgani, i z królewicem Wadysawem odbywa
wypraw do Moskwy, nie chcia da rozgrzeszenia za rozlan krew mo-
skiewsk i zaleci na potem Kozakom, abj' unitów i katolików przelado-
"wali. (Otrowski, dzieje ko. T. III. str. 436).

**) Udao si Zygmuntowi III. — mówi Bandtkie z politowaniem nad
przeszoci nasz — upowszechni prawie w Polsce i w Litwie wiar ka-
tolick. Byo w rzecz-pospolitej Ptusinów nieunitów do czterech miljo-
nów; Zygmunt III. nawróci ich na unitów i katolików przeszo dwa
miljony! Przy mierci jego ledwo ju tylko jeden Kalwin i jeden Arjania
zasiada w senacie. (Bandtkie hist. pol. T. II. str. 272 i 274).
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polskiego. Nie dziw i danie przyjto z zadziwieniem i

gniewem; lecz wzajemnie nie uczyniono propozycji, któraby
moga rozbroi zuchwae umysy, na drodze waciwej wska-
za im suszno. Mniemano i moc najskuteczniej pokona
si zaród niebespiecznej , domowej siy. Namitna duma i

nikczemna prywata przyczepiy si do surowej , niewyrozu-
miaej powagi pu^licznej. Starostowie, albo raczej icb dwo-
rzanie, srogoci i akomstwem dotykali Kozaków: stawiono
twierdz Kudak dla wstrzymania ich i od wewntrznych po-
rusze i zagranicznych wypraw. Wybuchn szturm przeciw
twierzy i starostom, a naturalnym popdem j^rzeciw temu,
co zdawao si by gówn przyczyn ucisku: tpiono nie-

nawistne wyznanie wiary. Wojska rzeczypospolitej odniosy
zwycistwo, Pauluk i inni dowódzcy buntu zostali jecami
(1637). Sejm warszawski posun si gwatownie na le
obranej drodze : zniós wszystkie prerogatywy Kozaków, str-
ci ich do smutnego stanu wocian (1638).

W^adysaw IV. równie jak poprzedni królowie widzia
zepsucie w organizmie rzeczypospolitej, widzia e jedna cz
jej spoeczestwa zabrawszy w siebie ca wolno , odbie-

raa ycie innym czonkom, myla te o sposobach popra-
wy. Wielka wojna turecka miaa da zrczno do uycia
obmylanych na to rodków. Ale czy Wadysaw IV. rozu-

mia natur jestestwa Polski i wyprowadzajc j w pole,

przy rozgrzaniu rycerskiego ducha chcia uatwi cyrkulacj
swobód politycznych po catem jej sparalizowanem ciele; czy

przeciwnie zapatrujc si na to, czego powabne dla mo-
narchy wzory przedstawiaa caa niemal Europa, chcia prze-

wróceniem historycznego kierunku w naszym narodzie, wste-
cznym pocigiem wszystkich jego wadz do góry, utkwi si
w tronie? — Jest to wtpliwo. Cokolwiek bd, zamierzy
sobie wprowadzi w gr Kozaków: od lat dziesitka, pod
ciarem przemocy rozprynion, w iskrach zemsty i reli-

gijnej jednoci tlejc potg, rozmyhiinie, skrytemi pod-
muchami roznieci. mier nie pozwolia mu by sternikiem
niebespiecznej roboty. Umar 20. Maja, 1648.

Na dni kilkanacie przed zgonem króla, ju Chmielnicki
wsparty staraniem dysunity arcybiskupa kijowskiego Mohiy,
i posikiem od chana krymskiego, ze znacznym tumem ko-

zactwa, z 80,000 Tatarów, zaczepnie i zwycisko cign
w gb Polski. Rze powszechna katolików i unitów, a za-

garnicie do wspólnej sprawy wszystkich schy/'.matykóWy

oznaczyy zaraz charakter tej okropnej wojny. Bya ona
w gruncie religijn, przez to samo socjaln, a jak kada inna
polityczn.

Chmielnicki czowiek wielkich zdolnoci, wyniosego umy-
su, z sercem zakrwawionem osobist krzywd, umiejtnie
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spniwownl tlowódzlwo, na kt(U'(; los ^o wystrychn, w miar
powodze wzbija si w duin , nienawidzi stnnu rzjjdziiccfro

rzoezpospolitij; ale rozmylnym reformatorem spoeczestwa
polskieo-o nie by, wsz(?chwadztwa ludu, jak dzi chc, nie-

którzy, na widoku nie mia, kozactwem wreszcie dowolnie
kierowa nie móp^. Wysza sia ])ara t powód, wstrzy-

ma by jej sam nie iiotrafit; rozumia tylko skd dy wiatry,

zna e zwinwszy chorgiew prawosawnej wiary musiaby
rozbi si albo osi na mielinie, i dla tego arliwie obsta-

wa za Rchyzm.
Pierwsze ukady s tego dowodem. Skoro Jan Kazimierz

woy na sw gow zaros ju cierniami koron Jagiello-

nów (17 stycz. 1G48), wysano komisarzy którzy przystpili
do umowy w Pereasawiu (19 lutego 1()49).

Mianowany hetmanem Kozaków, traktowany jak udzielny

mocarz, bagany eby przyj puszczenie w niepami zaszych
wypadków, czegó si domaga Chmielnicki? Podane przez
niego warunki mona cign do trzech j)unktów.

Punkt pierwszy da przywTÓcenia swobód Kozakom ja-

kie mieli przed sejmem 1638.

Punkt drugi, godzi na zniesienie unji, a d3'^sunitom za-

pewnia wszystkie prerogatywy panujcego wyznania.
Punkt trzeci chcia mie gw^arancj punktów poprzednich

w 40,000 regestrowego kozactwa.

O losie wocian Rusinów^ adnej wzmianki.
Po odjedzie komisarzy rzeczypospolitej, poczuy przyby-

wa poselstwa cara moskiewskiego , hospodara wooskiego,
wojewody siedmiogrodzkiego, chanów tatarskich. Wspó-
wyznawcy nazywali hetmana Kozaków obroc i rozmnoy-
cielem wiary, wszyscy nieprzyjaciele Polski winszowali mu
zwycistw, podw^ladni okrzyknli go swoim ksiciem —
pomyla e mona zrobi ksistwo Ruskie. Kiedy Jan Ka-
zimierz znalaz si w trudnem pooeniu pod Zborow^em,
zaraz Chmielnicki przedsiwzi przywie do skutku swój
zamys: poda warunki w treci te same co j^ereasawskie,

lecz z daleko rozleglejszem zastosowaniem. da eby kraj

Kozaków rozciga si a po rzek Hory na Woyniu:
w tym zakresie trzy województwa: bracawskie, kijowskie i

czernichowskie, to jest waciw Ukrain chcia wyj zu-

penie z pod wpyw^u moralnego Polski, urzdy i szkoy
w nich tylko nieunitom pownerzy; domaga si nakoniec
zupenego zniesienia unji, a przypuszczenia metropolity i

wadyków^ nieunickich do senatu polskiego.

Król ratujcy si zakupion przyjani Tatarów, musia
przyj przeprosiny hetmana, podpisa umow (19 sierpnia

1649). Ale rzeczpospolita — taka jaka bya — bez gwatu
przeciw swojej naturze nie moga zezwoli, aby w ognisko
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jej rady, jej rzdu weszo to, co jej duch wiecznie odpycha,
z czem inny duch mia wieczysty sojusz.

Z drugiej strony osobista ambicja Chmielnickiego nie

skoczya jeszcze zawodu: szo mu o hospodarstwo wooskie
dla syna, o udzielniejsze, mocniej ustalone panowanie dla

siebie. Odnowia si walka i wojsko polskie odnioso wiel-

kie zwycistwo pod Beresteczkiem (•2"< czerwca 1651). Zwy-
cistwo to le poparte, zakoczono ukadami (28 wrzenia).

Kozacy j^od warunkiem wiernoci i posuszestwa dla rzeczy-

pospolitej — federalnego niejako z ni zwisku , otrzymali-

cae województwo kijowskie, wolno swego w^^znania i dawne
swobody , a nadto wicej ni za Batorego mieli , bo zacig
regestrowy j^odniesiony do 20.000. Rzecz jednak roztrzygana

gwatownie orem, gdzie tylko mio chrzecijaska i czas

skutkowa mogy, nie zatrzymaa si dugo na tym punkcie.

Obie strony miay wielkie do zoenia ofiary, adna nie bya
ffotowa tego uczyni. Tumy ludu nie mieszczce sie w li-

czbie szeregów regestrowych. a obowizane wrocic do pod-

dastwa w dobrach królewskich lub szlacheckich, wynosiy
si na pustynie moskiewskie, zakaday osady Aclityr, Szumsk,

Charków i Rybno; prywata dalej przda swoje zamysy.
Chmielnicki napad zdradliwie wojsko polskie pod Bato-

wem ( 1652 ) : w cigu rozpalonej znowu wojny otoczy

króla pod Zwacem. Umowa zborowska zostaa przywró-

con (1653).

By tedy moment kiedy kraj jjoudniowy naddnieprski,

po rzek Hory odszczef>ia si od dziedziny jagielloskiej.

Sabe wzy czyy go z rzeczpospolit. Po gruncie Rusi

nieprzeniknionym do dna duchem Polski, atwo rozlao si
kozactwo znajdujce w nim jedno wiary i plemienia. Lecz

ten mody, surowy zawizek spoeczestwa zaporoskiego, na-

sycony nagle wielk massa ludnoci, miae swój wasny or-

ganizm zdolny ogromn a niesforn jeszcze si materjaln
na ])ewny tor cywilizacyjnego postpu wprowadzi, wewn-
trznie urzdzi, i przez to ku zachowaniu pewnej udzieluoci

obróci? Przecie stowarzyszenie uoone trybem tatarskim

do wiecznej wojny, dalej trwa nie mogo, musiao lada

chwila by pozbawione swego ywiou. W owym czasie i

w owym stanie potg ssiednich, trudno ju byo Kozakom
wyrobi sol)ie dobitnie odznaczon i choby na federacyjnych

jakich przymierzach opart niepodh^go. Zabór ich jak

niegdy zabór litewski way si midzy Polsk i Moskw.
Pami dowiadczonych dobrodziejstw od królów rzeczy-

pospolitej, która wyhodowaa ich na swojej ziemi, bya ich

ojczyzn; braterstwo z Lachami zawizane w tylu wspóhiych

sprawacli i zwycistwach; powali tych swobód, jakie hul nie-

okrzesany ale ywo czujcy cen wolnoci , w stanie sza-
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flieckim ciilkowicio ro/.wiiiioiic wid/ial, /.;i \\/.uv urziidzaiiia

si(', /a crl yc/o nawyk sohic stawia, to wszystko prze-

chylao Kozaków na zachód. Lecz {lah'ko moe dziehiiejsza

moc, zaczepiona o serca ponce i)rzywiazanicm do wiary, o

umysy sfanatyzowane wojn,'}, religijn, cipmja ich niewi-

(omie na wscliód. Polska ol)raona, l^rwi zlana, w gniewie
i dumie hya zakamienia; Moskwa pena chytrej radoci
z przymileniem podawaa rek^\ Mimo instynktowy, wrodzo-
ny wstrt Kozaków ku moskiewskiemu desi^otyzmowi, mimo
mdre przestrogi króla szwedzkicpo, i nal^oniec mimo opór
samego duchowiestwa schyzmatyków, które z alem ])rze-

niewierzajc si rzeczypospolitej, chciao przynajmniej obwa-
rowa swoj udzielno, ])0 za stolic duchown Moskwy
wprost by pod wadz Carogrodu, fatalny i)opd wzi swój
skutek. Chmielnicki podda si carowi przez umow zawart
Av Pereasawiu (I(j54), car posa dwa wojska: jedno na
Litw, drugie na Ukrain. Niedugo potem wkroczyli Szwe-
dzi przez Prusy (1655); protestanci polscy, a z nimi inni

dysydenci, rzucili si w objcia drugiego nieprzyjaciela oj-

czyzny.

By moment liiedy rzeczpospolita staraniem Jagiellonów
spojona, pod icli rzdami zasianem i rozlcrzewionem róno-
Avierstwem zszarpana wewntrz, syszaa ju na siebie wy-
rok roz))ioru. Skd ])ochodzio ródo nieszcz, najlepiej

to okazuj sposoby ratunku. Konfederacja Tyszowiecka (1G55
grudnia 29), rozwina chorgiew religijn. Bronic si
w lv03cioacli, zasilajc si klejnotami otarzów, groszem du-

chownycli, zwolna, z wielkim trudem dwigaa si Polska
z upadku.

Kozacy prdko poczuli dno carskiej opieki. mier
Climielnicliiego (1657) przecia Mnzy krtej jego polityki,

gmatwajcej prywatnemi widokami wielkie interesa ogólne.

Hetman Wychowsci obróci si ku nieszczliwej Polsce:

przyszo do ukadów w Hadziaczu (1658 wrzenia 16).

Umowa iadziacka wyprowadzaa ju na scen naród ruski

jako stron traktujc, jako cz rzeczypospolitej wracajc
do niej; lecz tylko trzy województwa: bracawskie, kijowskie

i czcrniecliowskie, ukazyway si w postaci kraju ruskiego —
lisistwa Rusi. Polska znkana niedol, przyjmowaa waru-
nek, który dalelvO rozleglej nadamywa jej jestestwo, pod-
pisywaa zniesienie unji religijnej ; ale skonia si razem do
powolnoci , która rozszerzeniem jej skadu spoecznego,
wszystko naprawi moga. Oprócz sw^obód w ogólnoci za-

pewnionyci Kozakom, hetman otrzyma j^rawo, stu ich z ka-
dego puku podawa sejmowi do obdarzenia dostojestwem
szlacliectwa. Kie bya to zapewne rewolucja, jakiejby dzisiaj

bez wzgldu na tamte czas}^ yczy mona; zawsze jednak
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krok ten waciwy obiecywa podasze zmiany, a w czci
przyniós bardzo uyteczne owoce.

Pakta hadziackie, dla tej samej j)rzyczyny co pereasaw-
skie i Zborowskie cakowicie skutku wzi nie mogy.
Zburzone obu stron namitnoci nie atwo daway si uko-
ysa. Moskwa podegaa Kozaków, stawia ze swej rki
hetmanów; tumy rozhukane nabray ju naogu y w ci-
gycli zamieszkach. Kozacy pierwsi zerwali ukady: przy
nieustajcej wojnie z Moskw, Doroszeko szuka opieki u
Porty Ottomaskiej.

Pokój doczesny zawarty w Andruszowie (30 stycznia 1667)
pooy Dniepr za granic midzy rzeczpospolit i carst-

wem, a nadto odda Kijów na dwa lata w rce Moskwy.
Jan Kazimierz ze smutnem proroctwem skadajc naro-

dowi koron zami oblan (16 wrzen. 1668), zostawia dzie-

dzin Jagieów uszczuplon w posiadociach, niespokojn
wewntrz i zagroon now wojn.
Ru poudniowa, przez swój religijny oddzia, za pomoc

kozackiej broni wyamujc si z ona rzeczypospolitej, zadaa
jej niezmiernie gbokie ciosy, sama krwi zlana, wycieczona,
czci leaa ju pod stopami moskiewskiego despotyzmu,
czci bya wystawiona na up Mahometanom.

Ten sam nieprzyjaciel, od którego odwrócony or
chrzecijaski, pod sterem polityki nowoytnej toczy krew
w domu, przychodzi teraz jak plaga zesana przez opatrzno
ukara osabionych bojem. Turcy przeszli Dniestr (4 sierpnia,

1672), opanowali Podole i wzili Kamieniec. Traktat w Bu-
czaczu (18 padziernika) zawarty ^ zostawi im ten zabór, a
Kozakom hodujcym Porcie , Ukrain przyzna. Po zwy-
cistwach Jana Sobieskiego, przez traktat w Zurawnie (1676)
ledwo dwie trzecie czci Ukrainy wróciy Polsce. W lat

10 potem pokój grzymutowskim zwany (1686), uwieczniajc
doczesn umow andruszowsk, zapewni Moskwie ziemie
zadnieprskie i Kijów z jego okrgiem. Nakoniec traktat

karowicki oswobodzi od Turków Podole (1699).

W ostatnich chwilach XVII. wieku okreliy si granice
rzeczypospolitej naszej

,
jakie ju do rozbiorów przetrway.

Ujcia rzek: Taminy do Dniepra, Sinej wody do Bolia, i

Jahorlika do Dniestra, oddzieliy na poudniu województwa
kijowskie, bracawskie i podolskie od posiadoci tureckich.

W tym obrbie kraju stokro przecignionego ogniem i mie-
czem , Polska przed utrat niepodlegego bytu miaa jeszcze

znacznie wykoczy swoje pitno na czstce tak drogo oku-
pionej Rusi.
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Sobictiki byl ostatnim królom, który za spraw powsze-
•flin podniós or w Kuropie: sawa narodu naszego, jak
dojjorowajca lampa, l)}ysna wysoko i zapada w ciomnoci.
Koczyy si te zupenie wtedy czasy clirzecijaskie, Wiek
XVIII., w którym Fryderyk i Piotr pozyskali nazwiska Wicl-
kicli, Wolter i Katarzyna, przy oklaskacli caego wiata
uwielbiali sie wzajemnie, ów wiek polityki i materjalizmu,
-wprowadza tryumfalnie na scen dziejów ludzkich nowy
liorzdek rzeczy, od dwócliset lat formujijcy si pod zasoiuj,

wojennej Iturzawy. Dyplomatyka, armje macliinalne i sztuka
przewaania bilansu liaudlowego na wasntj stron, miay
teraz roztrzyga wszystko. Moskwa ze swoj bizantysk i

tatarsk natur, musiaa w tym zawodzie wybiedz na czoo.
Obole niej Polska znalaza si w cikiem pooeniu : nie byo
dla niej rodka, jak tylko dokona jedn z dwóch rewolucji

:

albo przewierzgn si w monarchj cis, i z obcitym,
od mórz odsunionym krajem, stan nisko midzy pastwa-
mi, albo nagem rozszerzeniem swojej republikaskiej budo-
wy, cakowicie rozwin si wewntrz, przeciw zewn-
trznym zjawiskom, da pocztek i wzi ster powszechnego
oporu.

Rzeczpospolita nasza nie chciaa i nie moga zama
historycznego w sobie kierunku; do rozpostarcia jego gwa-
townym pdem brakowao jej wasnych si i i:)Ostronnych

ywioów.
Zycie wic Polski, dziaanie jej organizmu, musiao i

powolnym, stopniowym trybem: tak te odbywao si i dalsze

spolszczanie pozostaej w jej granicach Rusi.

Dziwnym i cudownym prawie sposobem umarzay si
zajcia religijne. Po tylu klskach zadanych ojczynie, dysu-

nici ostygli w zapale, sami dobrowolnie skamali si do unji.

Nie tylko wieccy, ale i duchowmi co raz liczniej przecho-
dzili na stron kocioa rzymskiego. W roku 1710, ani

w Litwie, ani w^ prowincjach poudniowy cli, nie byo ju
adnego biskuj^a schyzmatyka *). Przy takiem usposobieniu
umysów, za staraniem metropolity Leona Kiszki, synod zwo-
any do Lwowa, a odbyty w Zamociu (1720), umocow^a
uroczycie i ostatecznie zjednoczenie kocioa ruskiego z po-
wszechnym. Szlachta przytem prawie wszystka przyjmow^aa
obrzdek aciski. Kto by szlachcicem i katolikiem, czy

pochodzi z dawnych bojarów, czy z póniej nobilitowanych

*) Ostrowski, T. ni. str. 553.
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Kozaków, zapomina swego rodu, zarzuca swoje osobne oby-
czaje, stawa si bez adnego odcienia Polakiem. Cz przy-
najmniej si^oeczestwa posiadajca wszystkie prerogatywy
polityczne, zlewaa si w nierozdzieln,

,
jedn narodowoci

przenikniona mass. Kto przez nauk, zasug, albo wreszcie
los fortuny zblia si do niej , zaraz padaa na niego zu-

penie wykoczona cecha. Miasta najrychlej poczy dowiad-
cza tego wpywu; lud prosty, tak wolny jak do ziemi przy-
w^izany, stopniami dopiero móg uledz ogólnej przemianie.
Wiele wsi wchodzio pomau do parafji katolickich, unja
krzewia si powszechnie, w niektórych tylko miejscach,
mianowicie poudniowszej Ukrainy, zachowaa si grecka
wiara.

Od czasów Zygmunta III., jzyk polski, szybkim krokiem
torujcy sobie wstp do sdownictw i wszelkich aktów publi-

cznych, opanowa teraz i prywatne domy owieceszej klasy

;

jzyk ruski, z upadkiem sporów polemicznych opuci dru-

karnie, pozosta martwym w nieczytanych ksikach, na mier
wskazanym w rozmaitych djalektach gminnych, gdzie go
polsczyzna dosigaa ju drog nauk duchownych, a kie-

dy drog instrukcji zupenie wytpi miaa*). Ten koniec

*) Ci którzy dzisiaj jeszcze, któ wie dla jakich widoków, pragn
odgrzeba indywidualno Eusi, zwykle poczynajc sobie od usiowa
koo wskrzeszenia mowy ruskiej, utrzymuj e ta mowa bya jzykiem
oddzielnym, jak polski i moskiewski; granice jej na ziemi zakrelaj
midzy Polsk i Moskw waciw, a biorc zawsze pod uwag tylko za-
bytki pimienne, za nic maj wszelki rozdzia djalektów yjcych, uchy-
laj ich znaczenie przez wycieczk do Polski, gdzie take s prowincjona-
lizmy: mazowiecki, krakowski i t. d. (Patrz n. p. rozpraw Mogilnickiego
kanonika katedry nrzemylskiej obrzdku greckiego. Czasopism Lwowski
1829. N. 3.)

Jednak kiedy piewki Krakowiaków i Mazurów maj tylko akcent
sobie waciwy, dumy Ukraica nie zrozumie dobrze Kusin nadniemeiiski.
Gdyby dajmy na to, jzyk którym teraz Padura pisze pikne swoje poezje,
wyksztaci si zupenie, nie wiem czyby go mona byo bra za jedno
z jzykiem statutów litewskicli, albo ksiek teologicznych Smotryckiego?

Powszechnie ju jest uznany rozdzia mowy ruskiej na dwie gówne
gazie, które odnoszc do rozmaicie tworzonych klasyfikacji samej Rusi,
nazywaj: biaorusk i maorusk czyli ukraisk. Trzeba wiedzie, e
nazwisko maej llusi powstao wtenczas dopiero, kiedy Moskwa zagar-
nwszy województwo czerniechowskie i Kozaków zadnieprskich , a sama
przezwawszy si Rosj, pocza mianowa swoje guberuje, wielko- i mao-
rosyjskierai. Poniewa za nadto, do djalcktu Ijialoruskiego wypadaoby
wczy i djalckt czarnoruski, a Ru czarna, jak okazaem wyej, nie ma
pewnie wytknitej posady; lepiej wic odzuaczy to podzia jeograficzny
na pónoc i poudnie. Rzeka l'rype zakrela w tej mierze ostateczn gra-
nic : po olju jej brzegach s stopniowe przejcia, ale za pasem piskim
z jednej, a Polesia woyskiego z drugiej strony, wyrana ju daje si
widzie róno mowy i)ónocnej o poudniowej.

Rzecz godna jeszcze uwagi, o idc od miejsca gdzie Litwa waciwa
styka si z ziemi slawiask, im dalej ku jioudniowi, tym bardziej sa-
biejo wpyw polsczyzny , a odcienia to s w prostym stosunku do jjrze-

dziaów religijnych.
Dla przykadu, podaj kilka tumacze na djalckty gminne tego sa-
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])\\ niozawodiiy w prostym biofiru rzeczy ; lecz ojczyzna nusza
okryta ranaiiii, otoczona zabójczji dla ni(\j atrnoslcrfi wieku,
nic atwo moga pod.wignji sic z oa boleci. Wewntrz

uiOfo wyinika z (idezwy Lwa Sapiehy, który pierwej przytoczyem za wzór
pisinicnuoj mowy ruskiej w XVI. wieku.

I. l*rzyklad mowy ludu w Kuberiiji wileskiej, a i)o czci grodzie-
skiej i miskiei, <fdzic wocianie powszeclmie s katolicy.

l'asciercliali hoto usieli wiekou mudryje ludzi, szto u siakiej rcczy-
paspalitej, paczciwamu czaawieku niszto uiepawiima byci daroszejo jak
wohia. A niewolaj tak jainu troba liydzi sia , szto nie tolka skarbami,
da i niierciaj jeje adlianiaci pawiuicn, a dla talio ludzi paczciwyje nio
tolka dabra da i hordziel swaicii praciw kouamu iiiepryjacielu nastaula
niealju, kab pad ich akrutuoje panawauije nie papa, a iz wolnaci
swajej abdziorty buduczy, i)a ich woli i myszli nie iiiusiali y. Usielak
i lietaho bylab mao, kab czalawick ad czuaho niepryjaciela byu wolny,
a lamowaho nad saboj musiaii znasi, natojee to hety munszfuk czy
udzicnica, na utrymanije konaiio zufaaho wymyszleny, kaby jon baju-
czisia prawa ad usiakaho gwatu i zl)ytkawanija pohamawau sia, da nad
slabiejszym i biadniejszym nie pastwiyu sia i jaho muczy nie moch. Bo
dziele taho pastauleny i^rawa, kab bahatszamu i duszamu nie usio bya
woluia rabi.

II. Przykad mowy ludu w okolicach na lewej stronie Prypeci
,
gdzie

utrzyma si dotd obrzdek unicki.
Baczyli to usich uiekow ludie szto u kodej Keczypospolitej , choro-

szomu czoowieku niemajet byt niczoho dorohszaho jak wolnot, a nie-
woloju tak majetsia curati, szto nie to bohactwami ale i smiertiu powi-
nien jeju od siebia odhaniati i dla toho dobryje ludie na portiwu kadaho
uieprj-jatiela nicaujut stawit nie tolico majetnosti swoje a no i hoowy,
sztob niepryiti pod jeho niemiosiernoje panowanje i obdziortyje z wol-
nosti swojej nie byli przymuszeny yt jak poddany po wolej i myli jeho.
Da i toho Ibyoby mao sztoby czolowiek buu tolko wolen od czuaho nie-
pryjatcla a swojeho w domu cierpie musieu, i dla toho wymylena jest
na udzierenije kodoho takoho zomyszlennika taj uzda, by bojawszy
prawa powstrymywau siebie od hwaltu i zbytkowanija i nie hlumiyu sla-
boho i bioduaho czolowieka ani moli jeho utiskat , bo na toje posta-
nowleny prawa sztoby bohatszomu da i wielikomu nie wsi robit byo
mona.

»

III. Przykad mowy ludu na Woyniu, Ukrainie i Podolu, gdzie rzd
moskiewski przywróci schyzm.

c< Mudry ludo zawsihda tak tolkowaly (dumay) : szczo dla czesnoho
czolowika ne powyuno buty niczoho doroszoho jak wolnot, a newoli
treba curaty sia i widhaniaty chotiaby horlom i kaytoju. Czesnemu. czo-
lowikowi ne al chudobu, ba i ytia swoje poteraty szczob (ysz) ne po-
daty sia worohowi w paszczynu (w pohybel) , szczob ysz ne buty joho
muzykom (pachokom, kreposnym)! Ale toho nehodi (ae to ne wse)
szczoby czoowika ne doptaw czuy woroh, treba jeszcze szczoby i w chati
ne buo swoho woroha. A na to jest uzdeczka (peniok), pymo de (hde)
napysano szczoby sylniszczy (duzszczy) nad sabszym ne pakoslyw sia i ne
tysnuw joho, a teje pymo, Lachy zowut prawo, i ono na to wydumano,
szczoby Panam i Bohaczam ne wse hodyo sia. »

Nie mogem powzi dokadnej wiadomoci o mowie gminnej w Ga-
licji czyli Kusi czerwonej; wiem tylko e równie tutaj jak w Litwie lud
prosty, tego szczególnie nazywa Rusinem, kto naley do cerkwi ruskiej.
Podobnie nie umiem oznaczy cile, jak daleko na zachód Podola i Wo-
ynia rozciga si djalekt waciwie ukraiski. Moeby wypado granice
jego tam zakreli, gdzie dosign wylew Kozactwa, a zatem i pocztku
jego szuka w Zaporou. Uwag t wszake natrcam nie miao, pragnc
pobudzi przez to do podobnych poszukiwa rodaków, którym Niebo
pozwolio y na ojczystej ziemi.
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stan panujcy zdrtwia po wysileniach, i od zbytku swobód
które sam wycznie pochon, wjoad w zawrót gowy;
zewntrz cisna przewaga gwatownie wynoszcej si Moskwy.

Wanie kiedy Polska i)0 siedmiudziesit leciecli cigycli
wojen ukoczywszy postronne i domowe zatargi, ukazaa si
na czysto w bardzo zmienionej postaci, Moskwa teje cliwii

odbya jedne z nagycli swoicli przemian. Ta prawdziwie
azjatycka, barbarzyska potga, wielkiemi przeskokami wy-
cliodzia ze swego zarodlai, wynurzya si na jaw w miar
jak opada clirzecijasd duch Europy. Ka tym granito-

wym ivolosie materjalizmu , ledwieby nie mona poiczy
wszystlvicli stojDni ostygania Zachodu. I dziwna rzecz ! przy

kadym takim kresie, stawi los zawsze czowieka, który wy-
ku now fizjonomj liistorji moskiewskiej. Wspóczenie
prawie z Lutrem urodzi si Iwan Srogi ; teraz gdy n^i ziemi

naszej nad Dnieprem , zagas ostatni pomie wojen reli-

gijnych, zy genjusz zaklty w biegunie pónocnym, wzi za

rk Piotra Aleksiejewicza, ukaza mu wiat i rzek: masz
por. Piotr bardziej instynktem nieli bystrym dowcipem
zrozumia kierunek wszech rzeczy, przerwa teologiczne ko-

respondencj z akademj parysk i jdo swojemu rozpocz
olbrzymi reform. Najprzód wadz duchown ucit w Mos-
kwie, przyczepi do korony carskiej: ogaszajc si carem
samowadc caej Kusi, ogosi si gow grecko -ruskiego

kocioa (1721); potem najwyszy porednik midzy Bogiem
i duszami poddanych, nieograniczony rzdca sumienia na-

rodu, chwyci jego ciao na warsztat , eby jak mniema, na-

da mu ksztallt cywiHzacji europejskiej. Ta chropawa, dzika

brya, miaa jeszcze pewien ciaraktcr samorodny, niel^tóre

staroytne pierwiastki slawiaskie. Piotr postanowi stuc

j na miazg, przedepta i ulepi w nowy posg, bez za-

rosej brody, z niemieck jiudrown peruk. Kruszy wic
dawne instytucje i obyczaje jedne po drugich, znosi Streli-

ców o mao nie w taki sposób, jak za dni naszych sutan
turecki swoich Janczarów; zrównanych pod strych despo-

tyzmu niewolników, szykowa w bizantyskie Idasy, uczy
ich cudzoziemskiej gramatyki, rysowa dla nich nieznane do-

td litery alfabetu. Cudotworny kij carski, improwizowa
take now stolic, ministerja, akademj, flot, armj i ga-

binet, w którym zamkn sekret poruszania caej tej ma-
chiny szataskiej, ustawionej do coraz odleglejszych zaborów
pod jarzmo.

Tak z gruntu przebudowana, wielu nabytkami na pónocy,
wschodzie i poudniu pomnoona pucizna Iwanów, moe ju
i nie moga nazywa si Moskw; ale susznie byo szuka
dla niej imienia w dawniejszych jeszcze wiekach? Fryderyk
W. wertowa kroniki rozmylajc jak ochrzci swoje kró-
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lestwo : czy Waiidaljn , czy Prusami? Piotr bioglcjs/y ])oli-

tyk nieli orudyt , chciwy wzrok wytyajijc w przyszo,
iiialo by skrupulatnym wzgl^'dcm przeszoci : po prostu ka-

za tytu cara rozumie za jedno z tytuem cesarza, Moskwr*
i jej rónorodne zdobycze nazywa Kusisj. Wszake sam j-
zyk moskiewski zdawa si wykrca od tc^^o faszerstwa.
Mimo napominania uczonych JSiemców, Szlócera, Milera, i

innych, którzy grzebic si w starych latopiscaeh, podrabiali
sztucznie wywody dla wieo narodzonego mocarstwa,
potrzeba odznaczenia w mowie, co w naturze nic i^czyo si
z sob, zwyczaj 2>ospolity, posluszniejszy tej ])otrzebie nieli
rozmylnym rachubom, wprowadziy imiona: Rosji dla pa-
stwa, Rosjan dla poddanych petersburskiego tronu.

Pose pruski powinszowa najprzód Piotrowi nowo przy-
branych tytuów; pastwa i)rotestanckie: Hollandja, Szwecja,
Anglja, zaraz popieszyy uzna imperjum Rosyjskie

; Francja
i Iliszpanja ocigay si czas niejaki

;
jedna Polska tylko

w chrzecijaskiej Europie, rozumiaa dostatecznie zapowied
ukryt, w formule dostojestw^ carskich; póki jej gos by
wolny zwaa Mosl^w waciwem imieniem *).

Sia caratu, jakby dla zamachu wyniesiona na najw^yszy
punkt pónocy, naturalnym spadkiem potoczya si z Peters-
burga ku poudniowi, i ze szlaku warjagskiego wpada na
gociniec barbarzystwa, ostatecznie zajty przez Zaporoców.
Pod panowaniem Piotra Rosja nie zdoaa utrzyma si
przy morzu Czarnem ; na prawym brzegu Dniepra tylko Ki-
jów z maym okrgiem nalea do niej , lecz dze , zamysy
i sposoby patrjarchy despotów, dostay si w pucinie na-
stpnym carycom i carom.

Po traktacie zawartym z Turcj w Belgradzie (1739)

,

lubo wzgldem przejcia Kozaków z pod opieki tureckiej

pod rosyjsk nic nie wspomniano, rzd petersburski pocz
rozciga swoj wadz niej Taminy i Sinejwody od Dniepra
a do Bohu. Caryca Elbieta wyprowadzia tu pierwsze osady
r. 1750, w pi lat potem kraj zwany Now Serwj, liczj^

ju 60,000 ludnoci: wojewódzWa kijowskie i bracawskie,
ujrzay na poudniu nieznacznie zjawione ssiedztwo Rosji.

Carat wlizgajcy si do Europy, jak w^ dusiciel ota-

cza Polsk swojemi kbami i otrtwia cigle wywieranym
wpywem ; a skoro daa znak ycia, skoro chciaa ockn si
z letargu*), cisn obrcze i zapuci w ni zby. Xa ziemi

*) Tytu Cesarstwa Kosji zosta przyznany przez rzeczpospolit nasz,
dopiero na sejmie koronacyjnym St. Augusta 1764.

**) Pomijam tu rozbiór, czy usiowania narodowe, których tre wy-
razia si w konstytucji 3 maja 1791, miay zupenie trafny kierunek; do
na tem, e byy niewtpliw oznak dwigania si z niemocy Ojczyzny na-
szej i cigny na si mordercze rce monarchów, przeznaczonych by
nieustannymi tpicielami wolnoci.

Wkotnowski. i. R
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Rusi poudniowej , na tym to placu midzy Karpatami i

Dnieprem
,
gdzie od wieków dwie przeciwne strony w Sa-

wiaszczynie chrzecijaskiej spieray si najwidomiej, po-
laa si najprzód krew morderczej walki. Tu konfederacja
barska podniosa swój sztandar (2y lutego 1768) ; tu hajda-
macy Zaporoa jeszcze raz rozwinli swoje godo. S dzi-

siaj teoretyczni rozprawiacze, którzy na znamionach Jana
Kazimierza i Puawskich, Chmielnickiego i eleniaka, rónie
kad wyrazy ucisku i swobody. Jedna wszake cecha —
cecha religijna, dla wszystkich i po wszystkie czasy jest

w nich niewtpliwie czytelna. Rzezie, którym w pie wycity
Huma (1770) dal nazwisko, zostawiy ostatni dowód, za jak
spraw naród nasz ponosi mczestwo , dla jakiej sprawy
bro kozacka gotowaa tryumf. I stao si zado domo-
wym i obcym nieprzyjacioom ojczyzny naszej, nastpiy jej

rozbiory.

Przez pierwszy podzia (1772), Austrja zagarna pro-
wincje poudniowe po rzek Zbrucz.

Drugi zabór (1793), zakrelajc na karcie palcem umacza-
nym w atramencie, Katarzyna pocigna linj od Dyneburga
do wieej granicy austrjackiej, niej Brodów.

Ostateczne rozszarpanie Polski (1795) zetkno rce trzecli

jej zbójców u Kiemirowa nad Bugiem.
Ile tylko byo staroytnej Rusi w zygmuntowskim i pó-

niejszym obrbie naszej rzeczypospolitej, wszystka si teraz do-

staa Austrji i Moskwie. Austrja dla swojej dzielnicy wydo-
bya od wieków zapomniane imi Galicji; Moskwa na swój

zabór nacigajc przybrane nazwisko Rosji, zdawaa si
z prawem przemocy czy gbsze pretensje wspomnie.

Z drugiego koca lat omiuset, carstwo Rosji padajc na

t sam przestrze jeograficzn, gdzie leao niegdy jedno
pastwo Rusi, zakrywao niejako przed oczyma potomnoci
lady Moskwy i Polski. Jeli Moskwa wyksztacona pod Ta-

tarami, zreformowana przez Piotra, nie bya jeszcze czem
innem tylko Rusi; to ziemie po lewej stronic Prypeci, i

Woy, Ukraina, Podole, zabrane przez Litw, wcielone do
Polski, nic przestay take by Rusi; rzeczywicie có midzy
temi dwoma czciami monarchji kijowskiej kado nie-

odzowny rozdzia? czemuby nie miay zla si napowrót
w rodowit cao? Zaiste, albo Rosja prócz sfaszowanego
nazwiska nie miaa w sobie nic ruskiego ; albo imi Rusi

w Polsce byo ju faszem. Jaki tedy wtek nieprzerwany

od czasów Jarosawa do czasów Katarzyny przepywa w y-
jce pokolenie Rusinów moskiewskich, taki trzeba byo zna-

le w Ptusinach polskich, eby to co rozdwoio si midzy
rzeczpospolti Jagieów i carstwo Iwanów , mogo znowu
mie wspólny koniec w koronie rosyjskiej.
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Pisiir/o »l/,l(>jó\v, cudzoziomscy i wani historjografowic

inipcrimn, z niciiuilym tnulein usiowali po Ofjniwach dy-

iKistji, od liuryka do Gotorpskiof^o domu, od Kijowa do
Potersburf^a, przeprowadzi jedn ni panuji^cej wadzy, zwi-
za ni w jcdiui ksi^^<^e hi.storj^! wszech Rusi. Monarcliowie
Kurojiy, katoliccy i odszcze])ieni, a wszyscy ju l)ezboni,

z kodeksom dy])loma(y('znym w )'^>ku zasiadszy rozsdza
jirawa narodów, nic wzywali na wiadectwo wieków. Gabi-
net petersburski kaza pisa liistorjc, dyktowa traktaty ; lecz

sam najlepiej rozumia i najo^^Ojsz zasad swojej wadzy, i

najistotniejsz cech narodow^oci swoicli poddanycli.

Przyszed czas v. Polska jako pastwo, i)ozbawiona bytu,

bez adnej siy materjalnej, bez wza wadzy narodowej,
jedynie jako jestestwo moralne, uosobione w dziesiciu wie-

kach historji, yjce w pamici, uczuciacli i nadziei pewnej
czci rodu ludzkiego , musiaa wytrzyma usiow^ania trzech

dworów sprzysionych na jej zagad, wszystkie; warunki jej

niemiertelnoci biorcych pod cik prób w kadym sta-

nie, w kadem plemieniu spoeczestw^a, które z nad Wisy
rozszerzyo si za Dniepr i Dwin. W tym czycowym
perjodzie dziejów naszych, kiedy zasugi i grzechy przeszoci,
wayy szale przyszych przeznacze, kiedy za bdy przod-
ków, imi ich mogo zagin w potomkach; najbardziej

trwoyo oko carskie do dna sdujce Litw i Ru, eby
upatrzy, azali pierwsza z natury nie sawiaska, druga nie

lechicka , byy zupenie przeniknione czem takiem , coby
w nich ducha Polski utrzyma, pitna Moskwy nic dopuci
mogo.

Na caej przestrzeni swojego zaboru , Rosja znalaza
szlacht zupenie tak sam, jaka bya we wszystkich czciach
rozszarpanej rzecz-ypospolitej. Jedno praw politycznych,

mow^y i religji, doskonale ju zwizywaa stan ukazujcy
wszelkie cechy narodowoci. T szlacht mona byo pierwej

zawichrza, psu, oszukiwa, przeciw interesowi ojczyzny

obraca; mona byo j teraz ze swobód i majtków wyzu-
waó, moralnie kazi, wytpia nawet; ale jeliby opara si
tym wszystkim rodkom przemocy i sztuki, nie pozostawa
aden sposób przerwania w niej ycia Polski. Mdro ga-

binetu petersburskiego zamysy sw^oje w^zgldem szlachty

zostawia do czasu, i spucia wzrok niej , na miasta.

Stan miejski u nas, od dawnych lat skazany tylko pod
zason nie wielu zbutwiaych przywilejów siedzie jakby na
asce rzczypospolitej , dopiero sowami konstytucji 3 maja,
do politycznego znaczenia by powoany. W aktach urzdo-
w^ych jzyk polski uywany powszechnie, miesza si w do-

mach prywatnych z rozmaitemi jzykami kupców i fabry-

kantów najczciej cudzoziemców, przy warsztatach rzemiel-

5*
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niczych i na rynkacli z mow krajowego gminu. Miasta

wic Litwy i Rusi nie wszdzie i nie do wybitny miay
charakter polski. Przenikliwo jednak carska, policzya

wiee kocioów katolickich, jDrzejrzaa cechy przy uroczy-

stych obrzdach w staropolskim stroju cignce procesjonal-

nie, i daa pokój miastom jak szlachcie, spucia oczy jeszcze

niej, na wocian.
Stan kmiecy, wolny i poddany, w rónych okolicach na-

szeo-o kraju, tylko powag miejscowych zVk-y'czajów mniej

wicej od ucisku zasoniony, nigdzie przez prawo publiczne

w skad ciaa narodowego niewcignity, dawa si rozdzie-

li na tyle pierwiastków plemiennych, ile rzeczpospolita

ooarniaa narodów. \Y Litwie waciwej, mianowicie na
mudzi, wocianin który nie odebra wyszej instrukcji, albo

nie mia cilejszych stosunków z dworem paskim, mówi
tylko rodowitym jzykiem, nie rozumia po polsku; w Rusi

litewskiej i na Woyniu, Ukrainie, Podolu, lud prosty take
zachowywa swoje rozmaicie odcieniowane djalekty gminne.

Jeli nie uywa pewnych prerogatj-w politycznych, znaczyo
nie mie na sobie najistotniejszaj cechy Polaka, aden wocia-
nin w caej rzeczypospolitej nie by Polakiem. Jeli przy

niedostatku tej cechy, jedynie w rodzie i jzyku miaa po-

zosta pamitka Polski; wocianie litewscy i ruscy nie mieli

nic ju takiego, przez coby kmie nadwilaski, i szlachcic

na jednym z nimi mieszkajcy gruncie, móg przyzna si
do ich braterstwa, w historji i nadziejach pokaza im nie-

odzowne wspólnictwo. Gdyby tedy potga moskiewskiego

despotyzmu potrafia od razu na Litwie i Rusi znie szlacht,

albo zwolna zagasi yjc w niej narodowo polsk, nie-

liczne miasta atwoby ulegy teje kolei; masy ludu jak su-

rowy materja stanyby odsonione do wycinienia na nici

jakiegokolwiek bd pitna. Ta potga co bez ladu zakrya
otw i Czuchnów, doskonale wcielia sobie Nowogrodzian i

Kozaków, nie wiele troszczya si o polityczne stosunki sta-

nów, których los równie by w jej rku; mao take zwa-

aa i na to , e jzyk litewski odróniaby czstk podbitej

ziemi, a ruski ani w swoich pomnikach pimiennych, ani

w djalektach yjcych nie dawa si pojedna z rosyj-

skim*). Po starciu Polski, Litwa moeby si staa tylko

niczem ; Ru wszake koniecznie Rosj. Gdyby znowu midzy

*) Jak wielka zachodzia rónica midzy pimiennym jzykiem ruskim
XVI. wieku, a nowoytnym moskiewskim, jest tego dowodem to, i rzd
petersburski dla swego uytku musia kaza przeoy Statut Litewski
pisany po rusku, na jzyk zwany rosyjskim.

Dla porównania za tego jzyka rosyjskiego z djalektami ruskimi
prowincji naszych, kad tu jeszcze znowu wyjtek z odezwy Lwa Sa-
piehy tumaczony przez rodowitego Ilosjauina. Ostrzegam wszake, i gdy
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szlachti, ii} drobn czci, a reszt ludnoci litcwskioj i

ruskiej, nic zacliodzil^ aden moralny zwizek prowadzcy do
jednego wyol)raenia Ojczyzny, do jednych wspomnie i y-
cze; albo gdyby taki zwizek da si zerwa, narodowo
jiolska nie zostalaby tu nad])Owietrznem widmem, które prdzej
czy ])óniei zdniuclmlby ducli obcy, rozszerzony pod jej sto-

pami. Badawcza przenikliwo caratu, ledzc tej ostatniej

yki, jeszcze raz i)0cza rachowa na kocioy.
W Litwie waciwej i w znacznej czci najdawniejszych

jej podbojów, wszystkie katedry i fary l)yy katolickie; im
dalej za ku poudniowi, tym coraz powszechniej wznosiy
si paraiialne cerkwie ruskie. Po tych znakach najprzód da-

waa si wyczyta pamitka warjagskiego panowania: gdzie

nie byo cerkwi ruskich , ani na ziemi , ani na ludzie nie le-

ao ju imi Rusi. Po tj^ch znakach take, carow^a Kata-
rzyna — jako gowa kocioa, który rk Carogrodu w pa-
stwie Warjagów zaoony, wypeni w^szystkie nastpstw^a
schyzmy wschodniej, w niewiecie wszetecznej mia namiest-

nika chrystusowej wadzy — chciaa w^ykazaó powinowactwo
Moskwy, swoje prawa do ludu i jego ziemi. Polska w oko-

wach wywoana na obron jagielloskiej dziedziny, có moga
teraz z gbi dziejów postawi przeciw Carogrodowi i Mos-
kwie? Tylko znami Rzymu, zawieszone na pogaskich ota-
rzach Litwy i na greckich cerkwiach Rusi, suyo jej za

wiadectwo, co przyniosa, co mczestwem swojem na zawsze
odeprze chciaa. Swobody polityczne , z niemi rozlewajca
si owiata i narodow^o, ledwo przejrzyst siatk powle-
kay kraj wydany na jiastw^ despotyzmowi i ciemnocie

;

reszt jego gruntu przed szponami carskiemi zasaniaa jedy-

nie najpierwsza, religijna zasada cywilizacji europejskiej.

W ostatecznej kw^estji midzy Polsk i Rosj, o lud litewski

i ruski , wiara przyjta przez Jagie i krwi oblana unja,

roztrzygay wtpliw^o. Gdzie nie byo unji, nie byo si^o-

drukujc goskami aciskiemi, trudno oznaczy iloczas, róno dwiku
mowy nie da si uczu w caej swej mocy.

« Wsieci wieków ludi mudryie widieli, czto wo vrsiakoj Respublikie
dla bagomyslaszczago czeowieka swoboda bya wsiego dragocennieje, a
rabstwo w takoj byo nienawisti, czto wsiakoj szcz3'ta obiazannostiju
swojeju izbawlat' siebia ot onago nie tolko bogatstwami , no i poertwo-
wanijem yzni swojej. Zatiem bagomyslaszczyje ludi w oboronie protiw
nieprijatelej , ni dostojanija, ni yzni swojej nieszczadili : cztoby nie pod-
wergnufsia estokoj wasti, cztoby niepotieriat' swobodj-, i cztoby nie
sdieafsia rabami woli i obraza mysiej pokoritelej. No niedostatoczno
odnogo togo, cztoby czeowiek by swobodien tolko ot poraboszczenija
wniesznim nieprijatelem, a wmiestie s tiem tierpieby nad soboiu niepri-
jatela domaszniago. Potomu-to izobretena uzda sija k obuzdaniju wsia-
kago derznowennago : cztoby, boja zakona; wozderywasia ot wsiakagoi
nasilija i zoupotreblenija , cztoby niemog ugnietat' sabago i nad nim
izdiewafsia. Zakony imianno dla togo postanowlenj-, cztoby silnomu i

moguszczestwennomu nie wsio byo wolno dieat'.

«
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sobu przeszkodzi, eby wtek duchownej wadzy sigajcy
jeszcze Carogrodu, nie skoczy si w koronie carskiej. Od
tego zaczyna si czterdziestoletnia historja moralnego na-

jazdu Rosji na Ru polsk. Przebieg pokrótce ten perjód

objaniony dostatecznie wypadkami za dni naszych.

X.

Katarzyna znalazszy niewielk liczb cerkwi schyzma-
tyckich w okolicach bliszych Dwiny i Dniepra, opara na

nich fundament swojej organizacji duchownej: jako pro-

tektorka prawosawnej wiary, zwykym jzykiem polityki

moskiewskiej ogosia unje za dzieo ucisku i przymusu, za-

lecia ludowi i duchowiestwu powrót pod wadz hierarchji,

której teraz sama bya najwyszym szczeblem. Ukaz roku

1794 kwietnia 22, przepisa prawida nawracania unitów na

grecko -rosyjsk wiar, wszelki opór przeciw temu pooy
w rzdzie przestpstw kryminalnych, roztrzsanie kroków
rzdowych w tej mierze i wszelkie aoby uzna za prze-

stpstwa. Rozpoczo si misjonarstwo z pomoc siy zbrojnej,

jakiego ziemie rzeczypospolitej nie widziay nigdy — nigdy,

chocia bardzo krzyczano niegdy na gwatown gorliwo
duchowiestwa polskiego. Mimo ca surowo ukazów i

egzekucji, nie wszdzie jednak przemoc odniosa podany
skutek. W stronach pónociejszych zamknite kocioy rzym-

skie i nowo otwarte cerkwie greckie, równie stay pustkami;

lud chodzi do miast odlegych, albo zaniedbywa zupenie
praktyk pobonycli , a nim nie zwolniao przeladowanie

:

unja utrzymaa si tu niemal powszechnie. W stronach po-

udniowszych, mianowicie na Woyniu, Ukrainie i Podolu,

pomylniej szy rzeczy dla rzdu. Ogromne fortuny rozdzie-

lay kraj midzy szczu]) liczb wacicieli ; rzadko który

magnat nie potakiwa woli panujcej, drobniejsza szlachta nie

miaa do powagi na zasonienienie swoich wocian: unja

zostaa tu zniesion zupenie. Ze wszystkich gnbicieli na-

szych, wyjwszy Mikoaja chyba, Katarzyna zadaa najciszy
cios porwanej przez Rosj czstce ojczyzny naszej : jej rka
przecigna po nad ziemi prowincji poudniowych ostrze

rozcinajce najgówniejszc ogniwa midzy szlacht i wocia-
nami — midzy rozwinion Polsk i surow Rusi.

Car Pawe nie tak filozoficzny despota jak jego matka,

mao zastanawiajc si nad skadem wewntrznym ujarzmio-

nych narodów, po prostu pastwo swoje uwaa za pewn
przestrze ziemi zahidnion pewn iloci niewolników. Nie-

wolnikom Piotr ju naznaczy numerowane klasy ; ziemi Pa-
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\\v\ pi'ziH]!si('\v/iiil [)(i(l/,i('li(': s/yl<<nviii(' : iik;i/,eiii 171)1) i". cajc

]iai'ist\vo Kosji — dawne i wiee i)0(ll)()jc — rozrysowa
jednako na ij^iibernjc. ' Cztery województwa: woyskie, ki-

jowskie, braclawskie i ])odolskie, uformoway si wtenczas
w trzy priibernje: woysk, kijows^ i podolsk, z niewielk
zamian ]>oi^ranit'znych okolic, jaka zasza przez wyprosto-
wanie linji midzy JJuiiiom i Dnieprem odkrelajeej pierwej

wielkie ksistwo litewskie od prowincji maopolskich, a

teraz guberni grodziesk i misk, od woyskiej i ki-

jowskiej.

Car Aleksander w agodnych pocztkacli swego panowa-
nia zdawa si odstpowa zamiaru wynarodowienia krajów
oderwanych od Polski; byo to wszalce tylko przemian
rodków j)rowadzcycli do tego celu. Obojtno wzgldem
rzeczy religijnych powszechna w Europie, rozcigna si ju
i na i:)ónoc: gabinet petersl)urgslci odoy na stron swój
instrument duchowny,^ a wzi w rk bardziej inaterjalny,

wycznie polityczny. eljy zabór polski przyklei doskonale
do budowy pastwa rosyjskiego, trzeba l^yo rozwin w nim
ten organizm moskiewskiej natury, moc którego desj)otyzm
stopniami przepuszczony od tronu do najniszej klasy pod-
danycli, stanowi jakby kolumn pacierzow automatu stworzo-

nego na obraz spoeczestw^a. Wypadao zatem przez umo-
cowanie wadzy absolutnej szlachty nad wocianami, umoco-
wa absolutyzm monarchy nad szlacht: przez interes nie-

moralny, przywiza j do niemoralnego porzdku rzeczy.

Na tym sztucznym przymusie do kolejnego ucisku, zaley
cala cyrkulacja soków ywotnycli w carstwie Rosji: wszystkie

ustawy, przepis}^, ukazy, napozór tak rónorodne, kapryne,
sprzeczne, harmonijnie stykaj si w tej naczelnej zasadzie.

Stosownie do niej zacliodziy w prowincjach polskicli róne
zmiany administracyjnych i cywilnyci porzdków. Sam spo-

sób poboru podatków, kad ju wgielny kamie niewolni-

ctwa. W Polsce gówn miar wasnoci szlacheckiej i opat
z niej, bya ziemia; Rosja tatarskim obyczajem za jednostk
tego rachunku braa dusz ludzk — dusz czowieka pci
mskiej zapisan do skaski, czyli rejestru ludnoci w kadycli
dobrach. Za rzdów rzeczypospolitej byli wocianie wolni

osobicie, i do ziemi przywizani: skaski moskiewskie bez

osobnego ukazu znosiy t rónic; pamitl^a jej zostaa
w tern tylko, e wocianin mianowany wolnym, opaca po-

dwójny podatek. Poniewa za odpow^iedziaino przed rz-
dem wprost opieraa si na dziedzicu woci, prawo upo-
waniao go, zmuszao nawet, besporednio zawiadowa oso-

l^ami i wasnoci wocian, tak skaskami na lat 25, jak

poddastwem wiecznie przylmtycli do gruntu. Nadto, suba
wojskowa, ten zacny niegdy obowizek dla synów ojczyzny,
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teraz straszny ciar dla ujarzmionego narodu, spada ca-
kiem ze stanu rycerskiego na stan kmiecy. I znowu dziedzic

musia by poborc barbarzyskiej daniny dla cara: on nie

kto inny mia powinno chwyta i dostawia rzdowi nie-

szczliwe ofiary, których nieporównana okropno losu, dla

tych co znaj rzecz, maluje si dostatecznie w przeraaj-
cym wyrazie: rekrut! Gdyby wocianin litewski i ruski pod
berem Rosji nic przykrego nie dozna prócz poboru rekruta,

juby to samo kazao mu opakiwa Polsk — okrzyczany
dom jego niewoli, jak raj utracony.

Przez systematyczne skrpowanie mas ludu w taki spo-

sób, aby pewna liczba wacicieli suya razem i za ogniwa
kajdan i za narzdzia ssce dochód z ziemi dla skarbu,

wadza carska pooywszy sobie szerok podstaw, zaja si
wysz warstw narodu. Bardzo zrcznie, powoli i nie-

znacznie, dopeniaa si reforma szlachty. Aleksander sza-

nowa jej jzyk narodowy, dawa nawet opiek instrukcji

szkolnej. Jak nie chodzio mu o to eby Kurlandczyk prze-

sta mówi po niemiecku, tak mao dba o to e Polak bdzie
mówi po polsku, póki mniema i jednako wszystkich wdroy
myli i czu po moskiewsku. Statuta i ksigi praw zrazu

straciy niektóre tylko karty, z czasem dopiero ukazy miay
zaj zupenie wyprónione okadki. W miar cienianych
prerogatyw obywatelskich, stopniami zmniejsza si i okrg
publicznego ycia. Car nie rad by mie do czynienia z ca-

ym szlacheckim stanem, przeci go na dwie nierówne po-

owy: wiksz, to jest wacicieli nie majcych omiu dymów,
usun od wyboru urzdników i piastowania urzdów, skaza
na spokojn nieczynno prawie bez prerogatyw i ciarów;
mniejszej, zostawi wolno narad i przedstawie do tronu o

potrzebach kraju, da jej pole wywieca si z usposobie-

niem, i pilnie obserwowa jakie okae skonnoci.
W owych latach kiedy trymfalnemi znakami Napoleona

spodziewalimy si odzyska ojczyzn , z zaboru rosyjskiego

prowincje poudniowe wicej nieli pónocne przesay legjo-

nom wojowników i pienidzy; ale wypadki r. 1812 nie dozwo-
liy im objawi adnego wzruszenia. Aleksander skwapliwie

podchwyci t okoliczno: dajc amnestj Litwie, owiad-
cza aski Woyniowi i Ukrainie, obdarza Podole reskryptem

szczególnej pochway za wierno; póniej w r. 1821 po-

wierzajc kraje zabrane w rzdy swemu bratu, raczy nawet
wyczy gubernj kijowsk, jako staro-rosyjsk.

Mikoaj mniej ukadny despota, wikszemi krokami idc do
podanego koca, nie pogardza wszake pozorem prawnoci
i wzajemnych niby sentymentów dla miujcych go podda-

nych. Gwatowniej zaprowadzajc organizacj moskiewsk
w prowincjach polskich, gono ju nazywajc je odzyskan



wasnoci. Rosji, chcia jednak okazywa wiatu, e tylko

odpowiada dobrowolnym yczeniom, naturalnym skonnociom
mieszkaców. Po wojnie tureckiej , za wycinione srogiemi
rozkazami dostawy dla swego wojska

,
jakby za dar patrjo-

tycznycli nczue, potwierdzi Podolowi liramot(j (reskrypt)

Aleksandra, przyda nowe wyrazy aski za mioe kn mo-
narsze i krajowi — to jest wedle sownika moskiewskiego
— ku ojczynie. Niedugo potem Ukraina dow^iadczya jeszcze

wyraniejszego dobrodziejstwa. W r. 1829, pi powiatów
gubernji kijowskiej: kijowski, Wasilkowski, zwinogrodzki,
czebryski i czerkaski, uznane zostay za godne ju nie-

róni sie niczem od samego rodka Rosji, Ukaz monarszy
zniós tu ostatnie szcztki prawodawstwa polskiego, w czyn-

nociach urzdowych i w szkoach kaza pisa, mówi tylko

po rosyjsku. Dzieo tedy zaoone przez Katarzyn, pro-
wadzone przez Aleksandra, dojrzew-ao szczliwie pod
Rosj? Z szerokiego pobrzea na prawej stronie Dniepra,
car Mikoaj tryumfalnie zdejmowa wszelki lad Polski, lada

moment rka jego zabieraa si posun do Buga i Dniestra;

a tymczasem zblia si dzie, kiedy wiea krew miaa
ukaza mu dawne granice ojczyzny naszej. Ta krew nie

zastyga jeszcze, i walka o granice midzy Carem a Polsk
nieskoczona.

Od dziesiciu wieków spór poczty w Sawiaszczyznie,
na tym samym placu bojowym i o ten sam interes toczy
si przed niewiel laty przy huku strzaów, toczy si do-
tychczas w ciszy i cieniu wizie.

Ziemia naddnieprska, yzna rodzicielka mogi, pod zdo-
bywczemi stopami Tatarów i Litwy przechowaa chrzestne

nazwisko Rusi: ale Ru oddaa swego ducha w rce Polski

i Moskw}" — dzi idzie o to, czy ziemia ta polsk czy mo-
skiewsk ma zosta. Jedna tylko dla niej droga, bo wstecz
lat piciuset nikt nie zdoa sign po jej byt udzielny; bo
ani z ruskich ani z póniejszych kozackich dziejów, nie

mona wysnu osobnego watka, któryby da si wple
w historj cywilizacji europejskiej. Lud co na tej ziemi
z surow swoj narodowoci przeszed z ona rzeczypospo-
litej w okres carstwa, jest prawdziwym przedmiotem walki.

Dotjija si o niego potga moralna Polski yjca w pewnej
czci narodu, i sia zaborcza Moskwy uosobiona w carze.

Carowie na podan zdobycz zarzucili acuch swojej

duchownej wadzy i cign w stron despotyzmu; narodowi
polskiemu do przecicia tych wizów, do odzyskania wydzie-

ranych braci, pozosta jeden tylko sposób — ten sam, ja-

kim spoeczno zawizana nad Wis rozszerzaa si za

Dniepr i Dwin — niosc ze sowem czystej nauki Chry-
stusa braterstwo i swobod.
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Jeli Polska za grzechy przeciw temu powoaniu, za usta-

wy wewntrznego porzdku, przeciwne naturze swego jeste-

stwa, ukarana strat niepodlegoci, nie zgina na zawsze;

jeli moc swej potgi moralnej
,
potrafia i jeszcze potrafi

skuteczniej dwign si z upadku; zapewne katusze pod
obcem jarzmem, s dla niej tylko szko poprawy, pokusy,

zepsucia i ciemnoty prób cnót narodowych.

Ile naród polski, na ziemiach ruskich, w rku carów

poprawi si z bdów ojczystych, ile mu jeszcze na drodze

pokuty wytrwa i zdziaa potrzeba — jest to gówny widok,

który chciabym wywieci opowiadajc dzieje przeszego

powstania.



CZE PIE1W8ZA.





ZMOWY I PRZYGOTOWANIA.

I.

Ju car mia w Petersburgu pierwszy raport o nocy
29 listopada, i carewicz z wojskiem sw^ojem zblia si do
Wodawy, kiedy wie prywatna o wypadku zaszym w War-
szawie, ledwo jeszcze wpada za Bug na wielki trakt prze-

rzynajcy Woy. Dalej od granicy kongresowej, w gbi
Woynia, na Podolu i Ukrainie, szerzy si tylko ów guchy
szmer, co zwykle poprzedza narodow nowan, i bardziej

zdaje si by brzmieniem trconego przeczucia, nieli echem
pogosek. Dugo w okolicach ytomierza, Kijowa i Ka-
mieca, gadano cicho, z niepojt jak ciekawoci i obaw,
e strae moskiewskie nie puszczaj nikogo do królestw^a, e
listy zwracane s nazad od granicy, e w Warszawie stao
si co nadzwyczajnego. Dopiero okoo 20 grudnia, w prze-

cigu dni kilku cudowne sowo rew^olucja! rozgosio si a
do Dniepra. Ile tylko od piciu wieków nasiko polskiego

ducha w Ziemie Ruskie, wszystek teraz wybuchn, rozpo-
mieni si i poziom kraju zala wysolio. Wszelkie roz-

dziay spoeczeskie , wszelkie interesa pryw'atne, utony
w tej powodzi ognistej, która porywajc z sob ociae albo

oporne pierwiastki, moga skruszy jarzmo moskiewskie,

gdyby rew^olucyjna \vadza nadaa jej kierunek. Ale taka

wadza nie unosia si nad wezbranym zapaem narodu, jak

tchnienie Boe nad wodami co z swego ona miay wyda
wiat nowy!

Nie umiem inaczej opisa i wytumaczy tego powsze>
chnego wzruszenia, kiedy Polska podniósszy gow, drgna
yciem w^e wszystkicli swoich czciach i nie powstaa od razu

caa. Co jest ostatnim celem wszelkich spisków patrjotycznych,

do czego wielu lat, wielu usiowa trudów i ofiar potrzeba,
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to teraz nastrczyo si samo i przeszo nieuyte. Rzadka a

nieodaowana oliwia Iciedy cay naród gotów pój za

jednym popdem — przemina.
Odtd rzecz powstania przewraca si na wspalc, od uczu-

ciowego wytenia do zimnej rozwagi, od wybuciu do zmo-
wy. Znowu duci narodowy zamyka si w swoici dawnycli
korytacli i musi tajemnie, sztucznie nurtowa, eby móg
ochon i dwign wszystlco, co ju odzyskao swoj roz-

mait indywidualno.
Midzy wypadkiem, który byt nieodzownem liasem do

powstania w prowincjach zabranych, a nieoznaczon chwil
jawnego podniesienia broni, zaszed przewlekajcy si z dnia

na dzie perjod przygotowa, a nim robota posuwana i

psuta przez tysic zwikanych okolicznoci, prawie przy-

padkiem wymkna si z rk i)racujcym. Czuj niezmiern
trudno opowiedzie dokadnie ten perjod wewntrznej fer-

mentacji, gdzie tyle osób, tyle dawnych naogów, obecnych
interesów, momentalnych namitnoci i czstokro bardzo
drobnych zdarze w gr weszo. Mniemam jednak, i choby
zlekka zastanawiajc si nad tem wszystkiem, daje si
widzie poyteczna nauka i pokrzepiajca otucha na przy-

szo. Dla tego przedsibior dotkn mniej nawet wanych
na pozór szczegóów, i od samego pocztku z licznych, poje-

dynczych nici snowa wtek rzeczy.

II.

adna cz ziem zabranych nie miaa podobno tyle sto-

sunków przedrewolucyjnych z Warszaw, co Woy. Pro-

wincja ta jakby otwart piersi przylega do królestwa, kiedy

inne — Litwa i Podole — zabiegajc jedna za przecige
województwo augustowskie i Prusy, druga za Galicj, s
odsunione od rodka kongresowej Polski. Dla monych do-

mów Woynia dawna stolica pozostaa zawsze najprzyleglej-

szym ogniskiem poloru i zabaw; std te poszo znaczne tu

rozkrzewienie si zwisków tajemnych, które w Warszawie
miay pocztek, albo naczelnictwo. Po klskach jakie w r.

1826 i w latach nastpnych dotkny towarzystwa patrjo-

tyczne, niektórzy czonkowie ju wróceni z w^izie, ju nie-

zagarnici przeladowaniem, odbudowali na Woyniu zwizek
Kosynierów. Czuli oni e przemoc nie uwalniaa sumienia od

raz zaprzysionych lubów i tylko starali si obwarowa
siebie wiksz ostronoci. Czujno szpiegowska nataa
przemys stowarzyszonych. Zwizek zrzekszy si lo otwartych

i ceremoniaów mniej istotnych, szuka schronienia w gronio
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f;iinilijiu'in, w l.yiii ostatnim przytuku u nas dla wszystkiego

co jost ojczysto i ])r/(»la(Io\vnii('. Koc/ownic/c, dorywczo,
dobrze piorwoj w ciszy rozmylono narady i inicjacje, odby-
way si^^ na zjazdacli z jjowodu clii-zcin, wosol, i)o«^-rzebów i

tym podobnych relinijnych albo przyjacielskich zgromadze.
Czynno powolna, do dalekich nadziei skierowana, posu-
waa sio nioztiacznie; ale utrzymaa ten a(;uch o])ywatelski

o który nagy wypadek móg siej ju zaczepi. Jako liaso

narodowego powstania wbiegszy za liug, znalazo wiele —
znalazo przygotowana liierarchj^i powstania. Wród po-
wszechnego zachwytu radoci i pewnego rodzaju obt|kania,

kiedy kady nie wiedzia czego si^' JQ, i doktjd dy , wiehi

zacliowao postaw spokojn i krew zimnn. Byli to sto-

warzyszeni. Zdawao si im, poniekd bardzo naturalnie, i
rzecz poczta w Warszawie, wynikaa prosto z ona dawnych
zwisków, a zatem musiaa i naleytym porzdkiem: go-
towi i ufni czekali rozkazu od swego zwierzclmika.

Inaczej dziao si na Podolu. W Kamiecu naprzykad
taki by pocztek. Dnia 18 (G v. s.) grudnia, jirzypaday
imieniny Mikoaja, uroczysto rzdowa, niezbdna w kadem
miejscu, gdzie tylko rezyduje jakikolwiek odrostec wadzy
dozorczej — oko monarsze (gaz carski). W miecie gu-
bernjalnem Podola, obecno jeneraa Kubukowa i wielu
oficerów jego l<;orpusu, l<tóry przecliodzi lui Woyniowi, su-

rowem wejrzeniem militarnem, obostrzaa jeszcze bardziej

przepisy tej ceremonji jiublicznej. Zwylde w takim razie,

odbywa si naboestwo ze stosownem kazaniem i modlitw
piewan. Te Deum. Wszj^scy urzdnicy w ubiorach galo-

wych i liczni obywatele asystujcy sdom, zgromadzili si do
katedry. — Ksidz kanonik omnicld wstpiwszy na aml^on
pocz od cytacji z pisma . «I przyjdzie czowielc zwany
Jan, który was z niewoli wybawi)) przebiegajc j^otem za-

miast doloro dziejstw cara, gówniejsze epoki dziejów naro-

dowych, rozwija myl, e Bóg ukara Polsk za winy, które

wymagaj polcuty i poprawy, a w caym cigu mia i

patrjotyczn mow swoj, zamkn sowami: « Boe wspoma-
gaj lud tobie wierny!))

Wyrazy te dla zdziwionych sucliaczów zabrzmiay jak
wezwanie bogosawiestwa przed rozj^oczynajc si walk:
wzruszyy rodaków, przejy zgroz figury rzdowe. Zacny
kapan jednak, równie przed zaufanymi, jak póniej w wie-

zieniu przed nie^^rzyjaciomi, stae utrzymywa, e w cliwili

kiedy iSy na mównicy, nic jeszcze nie wiedzia. — Doj^iero

w kilka godzin po mszy, rozesza si w miecie niewtpliwa
i dokadna wiadomo o powstaniu narodowem w królestwie.

Podstrojone do wysokiego stopnia uczucia patrjotyczne, zaraz

odezway si nieostronie. Wieczorem na teatrze, gdy po
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skoczonej sztuce zajania transparent z cyfr, Rosja i roz-

legy si oklaski Moskaów, modzie polsl^a pocza tupa,
wista i wychodzi. Wszcz si wielki alarm midzy po-
licj, zanioso si na grone ledztwo.
W nocy, przeszo dwudziestu patrjotów zgromadzio si

tajemnie dla narady coby przedsiwzi naleao. Bardzo
naturalny instynkt zwraca najprzód oczy w stron skd
wszystko brao pocztek. Zoono pienidze i uchwalono
wyprawi powiernego do Warszawy z doniesieniem : e oby-
watele Podola gotowi s na wszelkie powicenia si w spra-

wie ojczyzny, e czekaj tylko rozkazów jak maj postpi.
Mikoaj Denisko, syn jeneraa znanego w powstaniu 1794,
podj sie poselstwa i we dwa dni przemkn si do Galicji.

W tyme czasie przypadaa limita sdów: szlachta z miasta
gubernjalnego popieszya do domów, rónemi drogami po-
toczya si wielka nowina.
W gbi prowincji nie byo ju gucho. Dniem pierwej

jeszcze, kurjer zmitrony na przeprawie przez Boh w po-

wiecie hajsyskim, wygada tajemnic. Wnet radosn wia-
domo obesano po ssiedztwie. Nazajutrz kilkunastu oby-
wateli zjechao si w domu Jeowickich, gdzie zaraz uformo-
wa si jeden z gówniejszych zawisków przyszego powstania.
Wacaw Jeowicki czowiek mony, nieugitego charakteru,

zasuony w obywatelstwie, ze miaej oppozycji przeciw nie-

godziwociom rzdu moskiewskiego i ze staropolskich swoich
uczu j)Owszeclmie by znany. Powany wiekiem, wzitoci
i majtkiem obywatel, w obecnym razie znajdowa si ju
samo przez si na stanowisKu, do którego garny si zau-

fanie i szacunek; nadto syn jego starszy Edward, piastowa
wówczas urzd marszaka powiatu, dwaj modsi Aleksander
i Eustachy, w ssiedztwie i w dalszych stronach mieli naj-

lepsz opinj osobistych zalet. Rodzina ta staa si Ogni-

wem grona, które odtd czsto miewao swoje narady
w Hubniku. Na samym wstpie, myli i uczucia wspólne
wszystkim patrjotom prowincji poudniowych, objawiy si
tu w ksztacie zmownej uchway. Postanowiono by w go-
towoci do najrychlejszego powstania; podnoszc bro za
niepodlego i wolno, wyrzdzi niezwocznie sprawiedli-

wo wocianom, da im wolno i wasno gruntow ; y-
cie i majtki bezwarunkowie powici dla ojczyzny, srebra
nawet stoowe uwaa odtd za wasno publiczn, i skoro
tylko nastrczy si sposobno, przesa do mennicy narodo-
wej. ((Nasze matld i siostry z najwiksz roskosz bd
tymczasem uyway yek drewnianych*) — mówili sobie zacni

obywato. — (( Poniewa za musimy czeka , nim nas wadza
przewodniczca caemu narodowi do walki powoa, bdmy
czynni i ostroni razem. Gotujmy or i konie, wstrzymajmy
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Mprzcda zboa i wódki, a pozonuj ulcfclociij udmy uicprzyja-

•ciela. Wszake inajT^azyny nakazano dla Moskali, posu dla

wojsk naszycli. Niepodobna eby wkrótce chor^^wie polskie

nie ukazay siy z tej strony Bugu; bracia nasi znajdij, nas
nie czekajiicycli z opuszczoncnii rykonia, poruszymy si
wszyscy, gdy nam znak dadz — wida e jeszcze nie czas,

Iciedy z królestwa nikt si(^^ do nas nie odzywa."
W powiecie latyczowskim, pewien obywatel jadcy do

AYarszawy i zwrócony od granicy, opowiedzia co sysza nad
Bugiem. Tego dnia j)Ogoska posza w obieg. Jeden Na-
górniczewski objecha konno sijsiadów rozlegej okolicy. Gdzie
przyby, bra na stron gospodarza i mówi mu cicho: "re-

wolucja w Warszawie)). Tego byo dosy. Wszdzie mylano
zaraz o rodkach powstania, wszdzie sliupiano si koo
osób znakomitycli zasugami, wzitoci, patrjotyzmem.
Wstrzanienie nage wewntrz obywatelskiego spoeczestwa,
wysuno na wierzch wszystkie celniejsze imiona w miar
jak icli reputacja wynie si moga. O te filary miay za-

czepia si mniejsze l^ól^a zmawiajcych si powstaców.
Dawniej nasnowanej, rozleglej przecignitej nici sjiisku, na
Podolu nie byo.

Podobnyme porzdkiem szy rzeczy na Ukrainie. W obu
tych prowincjaci rozrzuceni gdzieniegdzie czonkowie przed-
rewolucyjnych towarzystw, wystpowali wicej z swoj oso-

bist powag, nieli z wpywem jako zwiskowi. Jeli nie-

Idórzy pomyleli dziaa ze swoich stanowisk tajemnych,
spotykali zaraz nowo szerzce si zmowy, co krzyowao si
tern bardziej, e ze wszech stron dono na Woy, dla

powzicia dokadniejszych wieci od granic królestwa. Za-
raz po pierwszej naradzie w Hubniku, Aleksander Jeowicki,'
z polecenia wspóobywateli wyprawi si ku Dubnowi i

zjecha si w ytomierzu z Wincentym Tyszkiewiczem, Janem
Zapolskim i innymi, którzy podobnie jak on spieszyli na
zwiady. Skoro bowiem w powiecie sl<;wirskim rozesza si
wiadomo o wypadkach w Warszawie, objawiona 19. grudnia
prawie oficjalnie przez pukownika huzarów, przybocznego
adjutanta carskiego , Tyszkiewicz uda si do ytomierza,
a bawic tu par tygodni zawiza komitet, którego celem
byo wej w porozumienie z Królestwem i co tydzie znosi
si z patrjotami Ukrainy. W rónych stronach i rónym
sposobem, ruch patrjotów nie cieniony jeszcze do szcze-

góowych usiowa na kadem miejscu, wika w jedn cao
wszystkie trzy prowincje ssiednie. Wszdzie przebiegao
janiejce nadziej i ufnoci haso: «z Chopickim Polska
nasza!)) wszdzie spodziewano si lada moment, e powstanie
które odsonio si w Królestwie, swoje si organiczn wjdeje
na ziemie zabrane, zagarnie je pod najwysz wadz naro-

Wrotnowski. i. q
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dow. Gdziekolwiek wic czy to na osnowie przedrewolu-
cyjnych zwisków tajemnych, czy na obywatelskiej wzitoci
osób, podnosio si miejscowe zwierzchnictwo, przeznacze-

niem jego byo tylko, przypieszy, uatwi naturalny bieg"

rzeczy, to jest przyj rozkazy z Warszawy, i objawi je

wspómieszkacom. Nikt zrazu nie zamierza sobie poczyna
jeszcze od systematycznej organizacji majcej rozwija si
osobno i powoli. ((Przygotowa powstanie!)) — to wyraz
póniejszy, nieznany tu naówczas. Czegó brakowao? Drzewo
na lance ronie u nas; w kadej wiosce jest kowal co jednej

nocy kilkanacie grotów uku moe ; konie nie hoduj si
w zagranicznych tabunach ; ile myliwych tyle strzelb , ile

dworów tyle skadów amunijci i broni, reszta arsenau dla

powstaców w rku nieprzyjaciela póki ten nieostrzeony —
byleby jednomylno! a jednomylno bya, bya tak pow-
szechna, tak gorca, tak nieprzystpna adnej zimnej
rachubie, e podobnej nic ju póniej sprawi nie mogo. In-

stynkt patrjotyczny porywa imaginacj, wyprzedza tward
nauk dowiadczenia. Nikomu nie przycliodzio na myl, e
stolicy samej mogo zbywa na tem, czego spodziewano sie

od niej ; nikt zdaje si nawet nie zwaa przeraajcej zmiany
w postawie wojsk moskiewskich. Dzi kiedy mamy sposobno
jednym rzutem oka obj wszystkie wspóczesne dzieje, dzi
dopiero widzimy, jak powoli ksztacia si wadza, od której

czekano okrzyku do broni, a jak szybko zrywa si ze spo-

kojnych leów nieprzyjaciel, którego zachwyci naleao.

III.

Dnia 13 (1, V. s.) grudnia, Konstanty wkroczy na Woy,
tego dnia Mikoaj podpisa ukaz oddajcy gubernje: gro-

dziesk, wilesk, misk, woysk i podolsk pod prawo
wojenne. Dzienniki petersburskie razem z tym ukazem ogo-
siy 21 (9) grudnia w wigilj datowany manifest carski, ob-

wieszczajcy wiernym poddanym zbrodni buntowników i

zgotowan kar na nich. Car zapewne nie puci grób przed
czasem; rozkazy do wojska musiay je uprzedzi. Wród
kraju rozpomienionego zapaem i nadziej, ukaza si najprzód
niespodziewanie jak upiór w. ksi ; tu po tem zowieszczem
zjawisku day si sysze sowa gniewnego monarchy razem
z turkotem l)cbnów, zwoujcych wojska do bojowego szyku.

W Dubnie zbieraa si 2r) dywizja piechoty Rozena
;
przez

ytomierz cign korpus Krejca; porusza Wit swoje od-

dziay jazdy w })ónocnej stronic Ukrainy i Podola; z nad
granic Modawji prowadzi Kabluków przez Kamieniec dywizj
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liu/iirów; (Iro^umi od llalty i lliiiiiai)i;i <I;i/yly poiniiiejszo

komendy. Nio raz w tych marszach mo^ja zdarzy si zr-
czno do podjazdowej napaci; ale im wicccj dni upywao,
tcm acniej nieprzyjacitd mó<2: stawi porzdny opór, a tym
trudniej byh> ])0wstanie ziemiaskie ])owsze('lini(' zapali i

z drol)iazg'o\vycli na wstpie korzyci stworzy i)i-zewan,'], si.
lizd wic mia poro rozwija swoje policyjne zabiegi. Kor-
dony z powodu cholery jeszcze w padzierniku rozcij^niete,

zostay tak obostrzone, e trudno byo ze wsi do wsi prze-
j(H'ha. Po miastach wikszych ])omnoono liczb andarmcW,
wydano surowe przepisy porzdkowe; po powiatach roz-
puszczono tysice odnóg szpiegostwa. Kalecy, weterani, ony
odstawnych ohcerów, dworscy szukajcy suby, ebracy i

ebraczki, to wszystko rozmaitemi sposobami wciskao si
do domów obywatelskich, eby by uchem i okiem mo-
skiewskiem. Najbardziej za dolegliwie da si uczu wpyw
popów, powszechnie prawie przycliylnych rzdowi, a jzykiem
i wiar, jDoczonych z gminem. Wkrótce poczto wszelk bro
zabiera i wywieziono w gb pastwa moskiewskiego niedawno
z wizie uwohiionych czonków towarzystw patrjotycznych.

Polityka Mikoaja wzgldem prowincji zabranych, silia

si wówczas przy najjawniejszych slaitkacli niedowierzania
utrzymywa pozór ufnoci. Reslcrypta cesarskie zalecay
marszakom gubernji graniczcycli z la-ólestwem, ogasza
w okrgach ich wadzy abezecne wypadki które zaburzyy
Polsk)), a razem owiadczy szlaclicie i wszystkim klasom,
e Najmiociwszy Pan pokada zupen, ufno «w prawych
synach Rosji)) i spodziewa si po nich widocznych dowodów
wiernoci. Marszakowie stosownie do przyczonych tajemnie
rozkazów , musieli natychmiast zoy na rce gubernatorów
adresy do tronu, które zaraz gazety moskiewskie, a za niemi
j)atne w Prusiech i w Niemczech, publikoway wiatu.
I)ziennik petersburski w numerze 4. r. 1831 umieci co
nastpuje.

((Tymczasowy wojenny gubernator Podola i Woynia otrzy-

ma od zastpcy marszaka szlachty Woyskiej taki list da-
towany 12 (24 n. s.) grudnia roku zeszego.

((Gdy J. W. Pan objawie Szlachcie gubernji Woyskiej
ukaz Jego Cesarskiej Moci adresowany do J. W. P. dnia
7 grudnia (v. s.) z powodu szkaradnego buntu, który zaburzy
spokojno publiczn, w Królestwie Polskiem; gdy J. G. M.
raczya wezwa mieszkaców gubernji graniczcych z tym
krajem do cisego wypenienia powinnoci gorliwych podda-
nych. Szlachta Woyska tchn najszczerszemi uczuciami
dla tronu, oraz podzielajc mio i powicenie si bez granic
wiernych dzieci Rosji dla ich wspaniaomylnego Monarchy,
wspólnie z innemi klasami ludu swojej prowincji owiadczya

G*



84

natychmiast J. "\V. Panu, i gotowa jest z najgbszem posu-
szestwem na wszystkie rozkazy wadz rzdowych, tudzie
e ze wszelk usilnoci przyczynia si bdzie do utrzyma-
nia porzdku w swojej gubernji przez Opatrzno Bosk za-

chowanej od poduszcze wiclirzycieli publicznego pokoju.))

wTeraz ta Szlachta obrawszy mi za swój organ, polecia
owiadczy znowu J. W. Panu, i ma gorc ch okaza
si godn zaufania J. C. Mci; zapewni przytem, e wito
obowisków, które nigdy nie przestay by dla niej wska-
zówk postpowania, nie mniej drogie przewiadczenie, i
los nigdy nie powinien by zmartwi ojcowskiego serca Mo-
narchy, omielaj nas baga najmocniej J. W. Pana, aby
zoy u podnóka tronu J. C. Mci wyraz wdzicznoci nie-

ograniczonej, któr jestemy przejci za ojcowsk troskliwo
Najjaniejszego Pana o nasze dobro, któr religijnie zacho-

wamy i w najodleglejsz potomno przeszlemy; aby raczy
take zanie od nas ajmiociwszemu Monarsze naszemu
zapewnienie, i postanowilimy wicie dotrzyma przysig
naszych i usprawiedliwi przez ofiary wszelakiego rodzaju

ufno, któr susznie pooy w wiernoci Szlachty Wo-
yskiej.))

((W imieniu tej Szlachty, zasyam J. "\V. P. niniejsze szczere

wyznanie jej uczu, i prosz razem przyj zapewnienie

wysokiego szacunku z jakim mam honor zostawa i t. d.))

Przytaczam ten odraliwy pomnik jedynie dla tego, e
nie znajduj nic, coby równie dawao poj ówczesne pooenie
mieszkaców ziem zabranych. Kto swobodnie kosztowa
zachwycajcej sodyczy pierwszych chwil, kiedy serce jego

zadrgao ca nadziej niepodlegoci i zemsty nad ciemic,
nieci wyobrazi sobie z jak l3oleci musiaby tak kama
wasnemu sercu w obec Boga, ojczyzny i wiata! Kade
sowo tego kamstwa byo nakazane przez tyranj, która

nie przestajc na zewntrznym ucisku, z szataskim prze-

mysem drania najdelikatniejsze uczucia, eby zbada ile

w nich kryo si godnoci, dumy, patrjotyzmu. Przez los

nieszczliwy popchnitym na drog zwoki, pozostawao tylko

znie cierpliwie tortur, nie zdradzi siebie obruszeniem si
zawczesnem; kamali wic temi usty, któremi zaraz tajemnie

poprzysigali da wiadectwo prawdzie.

Gubernja podolska w dowód szczególniejszej aski, w na-

grod niby za dawniejsze zasugi, uwolnion bya od poni-

ajcego adresu; kijowska za, jako liczona ju midzy guber-

nje starorosyjskie, nie ulega ani przejciu pod prawo
wojenne, ani rozkazowi owiadcze wiernoci, ani rozbrojeniu.

Komi)romitowaby Mikoaj kradzie swoich przodków, gdyby

ogasza obaw wzgldem zaboru, który Aleksander pocz
nazywa odzyskan, odwieczn posiadoci moskiewsk.
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We wszystkicli trzocli jcihink prowincjacli /icm Ruskicli,

co:zck\vo\v;ily sit^> zarówn*) /.abiojjji policyjne, ze wszystkicli wy-
wieziona iiotowanycli czonków towarzystw tajnych.

W styczniu, kilka wydarze okazao jii wyrane skutki i

obostrzonej srogoci rzdu i rozdranionych uc/.nr. patrjo-

tycznycli. Poniewa te zdarzenia miay poniekd w])yw na
wypadki w sannom powstaniu, napomkn tu o Tiich.

ledztwo w Kamiecu z powodu rozruchu sprawionego
na teatrze w dzi(M'i imienin Mikoaja, po oddaleniu si jene-

raa Kablukowa poszo w zapomnienie; kanonik omnicki
pokutowa tylko pod stra za swoje patrjotyczne kazanie.

Policja wszake znalaza nowy powód do })Oszukiwania win-
nycli zbrodni stanu. Postrzeono na rogach domów kartki

z najsami patrjotycznemi : rzd obieca da krzy temu,
kioby odkry ich autora. T obietnic zachcony pewien
sowietnik, podmówi czternastoletnie dzieci eby zaskaryo
niejakiego Piotrowskiego, który wprawdzie suy dawniej
w legjonach i mia dobre imi, lecz póniej wpadszy w na-

óg pijastwa tyra si bez adnego znaczenia. Uwiedziony
chopiec wiadczy, e Piotrowski dyktowa mu napisy. Oba
zostali wzici do wizienia. Ju na Piotrowskiego wydany
by wyrol<: mierci i tylko oczekiwano potwierdzenia od Dy-
bicza, kiedy malec stskniony w zamkniciu, w skutek na-

pomnie które przy zdarzonej zrcznoci dawa mu Aleksander
Jowieki,*) odwoa wiadectwo i wyzna prawd. Niewia-
domo co si stao z Piotrowskim; o sowietniku za wysze
wadze powiedzia}'', e móg si omyli, ale zawsze dowiód
przychylnoci dla tronu.

Tymczasem szpiegostwo wprowadzone w ruch na pro-

wincji, w^^woao daleko waniejszy wypadek. Doniós kto
policji powiatu backiego, e o)ywatel tego powiatu Hieronim
Chodykiewncz, we wsi swojej Olszance nad Bohem, robi piki

i inne przygotowania wojenne. Sprawmik i horodniczy wziwszy
dwudziestu onierzy, wyprawuj si do Olszanki w nocy,

\Yi domowników i wpadaj do sypialnego pokoju. Xa
krzyk matki i ony Chodykiewicz zrywa si z óka, chwyta
za pistolety i pierwszym strzaem ubija horodniczego. Dal-

*) A. Jeowicki zaraz po powrocie z ytomierza, zosta wezwany do
Kamieca, niby dla pomocy gubernatorowi w urzdzeniach ostronoci
przeciw cholerze, w istocie za dla tej^o i chciano mie na oku ludzi,

których sposób mylenia i obrotno cigay uwag figur carskich. Je-
owicki stara si jednak i w tem pooeniu by uytecznym narodowej
sprawie: potrafi zbliy si do znakomitszych urzdników moskiewskich,
pomaga wiele skompromitowanym w obliczu rzdu, iimia nawet otrzyma
czstokro bardzo tajemne wiadomoci drog oficjaln przychodzce
z królestwa i te zaraz swoim przesya; dopiero w poowie marca dosta
pozwolenie odjecia do domu i pocz bardziej bezporednio zajmowa
si czynnociami zmierzajcemi do powstania.
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woda baata w Pcdsee c- ---'>?! czego
aalealo si spodziewatL - ^ -i zostri

wzilj i oddaajr pc' '9^
jego bardziei T?yh .acbr

rfrhiiHiii, £iaz$li«« okiMfaCKaióc tckk. sasuBCk^ sfcararf Oióc

aflkaacarl i^oc:.



8'

moskiewskie; upatrywiuio w nim Jawny s\ inplomat omielonej
nienawici narodowej i cliciano przera/ic- umysy jjrzykadoiu

jsurowoj kary. Starania jcMlnak krcwnycli i i)rzyj"ació (loj)i('ly

tyle u wadz gubernialnych w Kamiecu, e pierwsze ledztwo
uznano za niewane, jako w sprawie obywatela odbyte, bez
obecnoci marszaka albo chori^ego powiatowego; powtórnem
za ledztwem zajii si otrzyma rozkaz marszaek hajsyski
E. Jelowieki. J)alsze wszake ])r()wadzenie rzeczy byo nie-

atwe : ratunek Sobaskie<io móg zalee prawic tylko od
zwoki do chwili, w którejby i)Owstanie przyszo uwolni go
z wizienia.

Te i tym podobne wypadki nie miay w gruncie nic

takiego, eoby dawao uczu w zaljranym kraju nieznany
pierwej ciar jarzma; ale ówczesna atmosfera wszystkich

czstek Polski tak bya nasycona rewolucja, e lada zranie-

nie sprawione przez ucisk moskiewski wnosio stan zaj)alny

w cae ciao obywatelskie. Prowincje poudniowe, stay si
rycho dla rzdu niewtpliwym przedmiotem obawy; co raz

jawniej wystpoway przeciw sobie dwie strony: rzdowa i

narodowa — moskiewska i polska. Znika szybko wszelki

pozór \vzajemnej midzy niemi dysymulacji: obie zdaway
si hamowa od gwatownych kroków nienawici, jedynie

przez niepewno wasnej siy. Lecz jeli ciemicy nie do
ufali swojej mocy, daleko wicej musiaa wytrzyma odwaga
patrjotów. aden posaniec nie wraca z Warszawy, nowe
usiowania porozumienia si z królestwem nie udaway si
szczliwiej ; naczelnictwo powstania narodowego ze swojej

strony nie zgaszao si do braci za Bugiem. Tymczasem
gazety petersburskie, pogoski z ssiednich prowincji o misji

Lubeckiego , i nawet przemykajce si dzienniki albo ustne

nowiny z samego królestwa, nienajlepsz daway otuch.
Myl ukadów z królem Mikoajem, stawaa przed oczyma
Polaków niekongresowych, jak zy duch naigrawajcy si
z wiary w ojczyzn — w Polsk jagiellosk. Nikt w owej

porze na Woyniu, Podolu i Ukrainie, równie jak na Litwie

nie pojmowa jeszcze do czego moga prowadzi subtelna

•dystynkcja dwóch jestestw w osobie cara moskiewskiego;
ale rozprawy w stolicy zamiast jednego okrzyku po caym
narodzie, ale parlamentarstwo zamiast boju, to ju dziwio,

przeraao powszechnie. Z pierwszych uniesie ochonione
umysy

,
poczy rozumowa , wyciga horoskopy polityczne

dla losów wypowiedzianej walki , i zaraz znalazo si wielu

opuszczajcych rce przed chwil gotowe do ora. AYytrwalsi,

gortszego serca ludzie, nie przypuszczali wszake do siebie

adnego zwtpienia: ze wiadomoci, odezw Dyktatora i

wszystko co nie byo zgodne z prostem pojciem ojczystej

sprawy, nazywali faszem moskiewskim, mylili tylko o woj-
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nie; co zwoka ujmowaa pospolitemu zapaowi, to starali

si nadstarczy zjednoczeniem si cilejszem. Tajemne
zwiski rozmaitego ksztatu, lecz wszystkie skierowane ju
do powstania z broni, poczy tworzy si w" rónych stro-

nach; rozterka sprawiona w dawmiej skojarzonych kókach,
ubytek przez gotow opinj wskazywanych przewodników,
sprawiy tylko chwilowe zamieszanie i al przypominajcy
si czsto , ale nie zdoay rozprzdz patrjotycznych uczu,,

które gwatownym popdem szukay wspólnego dla siebie

oofniska.

lY.

Na Woyniu, gdzie praktyka przytumionych stowarzysze
cigna si dotychczas, najpierwszy zaród formalnej organi-

zacji insurekcyjnej wywin si ze zwisku Kosynierów.
W chwili kiedy nagle wywoono w gb Rosji dawniej
skompromitowanych patrjotów, zwierzchno tego zwisku
zlaa wadz cywiln na Narcysa Olizara, cz w^ojenn za
polecia kapitanowi Bdowskiemu, albo kapitanowi *** Wia-
domo o tem nierycho dosza do Olizara bawicego w Krze-
miecu. Bdowski unikajc losu innych zwiskowych
przemkn si ju by do królestwa;*) drugi za wskazany
na naczelnika wojskowego, obmyli dla siebie spokojniejsze

schronienie w jednem z pastw obcych. Sam tedy nominat
cywilny, musia podj si steru caa rzecz, pókiby nie

wyszuka czowieka zdolnego podziela z nim odziedziczon
wadz. Lecz zachodzia jeszcze inna trudno. Ustawy to-

warzystwa Kosynierówj pozwalay tylko przeoonemu nad

*) Aleksander Bdowski by jednym z tych ludzi, których strata przy-
niosa prowincjom wielk szkod. Jego charakter, usposobienie i wzie-
to , bardzo mogy by uyteczne dhi sprawy miejscowego powstania.W roku o.mnastym swego ycia rozpoczwszy zawód patrjotyczny na
polu sawy, chlubnie odbywa kampanje ISUi) i 1812 r; zakoczy je
w stopniu szefa szwadronu i by ozdobiony krzyem polskim. Po ufor-
mowaniu królestwa kongresowego przyj sub w wojsku marodowom,
lecz wkrótce j opuci. Jako czonek towarzystw patrjotycznych wy-
cierpia przeladowanie 1S2.') r; wizienie nadwtlio jego zdrowie. Lubo
saby na siach, w grudniu 18;W, popieszy z WoJynia do Warszawy, nie
przyj ofiarowanej mu zaraz nominacji na pukownika, peni obowiski
adjutanta przy liadzi wille, uda si póniej do korpusu Dwernickiego,
nakoniec wróci do armji gównej i walczy i)od Grocioweni. W marcu,
w jednej z maych przeciw przedniej stray moskiewskiej, raniony kul
armatni dosta si do niewoli. W ()l)ozie Gejsmara odjto mu nog.
Poniewa zatai swoje na/.wisko, uatwio to wydobycie jego z rk nie-
przyjacielskicli przez zamian. Kaua goia si szczliwie, lecz w cigu
kuracji u wód krzeszowskich pod Krakowem umar z cholery, LH". lipca
18^1. —
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prowincja /nu nazwiska przcoonycli obwodów, nic mogli

wiedzie jodni o dru<]cicli. Nowy naczelnik zwiasku nie ina-

ji|0 udzielonej sobie ani listy imiennej , ani instrukcji szcze-

"jróowej
,
prócz wiadomoci prywatnych, przyi)adkiem i nie-

prawnie nabytych dawniej, nie posiada adnej wskazówki do
wejcia w czynno. Nie zraajc si jednak zawadaiiii, przed-

siwzi uy wszelkicli sposobów , eby odpowiedzie wa-
nemu powoaniu swenm i przystpi do dziea. Potrzeba

otworzenia pewnej komuijikacji z królestwem, zaja naj-

przód jego uwag: stara si zawiza stosunki z Zamociem,
gdzie jeszcze znajdowa si natenczas jenera Sierawski. liya
to myl bardzo trafna, od niemaego czasu napomykajca
si wielu osobom, ale nigdy nie przywiedziona do skutku,

jedynie i nikt nie mia z prywatnego stanowiska porusza
rzeczy publicznej. Olizar porozumia si z kilku patrjotami,

owiadczy im i ma prawo jjrzyj na siebie odpowiedzial-

no w tej mierze, wzi do rk swoich fundusz zoony na
ten koniec, i wyprawi posaca, który zdawa mu si by
godnym zupenego zaufania. Nastpnie obmylajc jakby i

rozproszonych czonków towarzystwa na jedne drog skie-

rowa, i wprowadzajc do dziaania dostateczn liczb nie-

zwiskowych, ca prowincj w wzy stowarzyszenia uj,
postanowi przedewszystkiem pozyska marszaków powia-
towych. Ich pomoc obiecywaa nietylko najatwiejszy wpyw
na ogó obywateli, ale nadto sposobno wycignienia zaraz
wielkiej korzj^ci z urzdze rzdowych przeciw cholerze.

Powiaty byy podzielone na okrgi, kady okrg mia do-
zorc wybranego z wacicieli ziemi; do stray przeznaczeni
byli wocianie zbrojni w kosy; nad wszystkiem co si odno-
sio do tego przedmiotu, szczególniej rozkazano czuwa mar-
szakom. Organizacja wybornie przypadaa do zamiaru
powstania, trzeba tylko byo natchn j duchem stosownym.
Jeden z marszaków przylgn caem sercem do tego j^ro-

jektu i obieca zakommunikowa go innym, do czego po-
dawaa si szczliwa zrczno, gdy wanie wszyscy mar-
szakowie byli wezwani do miasta gubernialnego dla narady
z wysz zwierzchnoci, wzgldem jakichsi interesów ad-
ministracyjnych. Ale omylia nadzieja: zgromadzonych mar-
szaków przytrzymano w ytomierzu. Przeciwno ta mieszaa
okropnie plany Olizara; chwytajc si jednak nowych rodków,
za pomoc kilkunastu osób, potrafi zarzuci osnow swojego
dziea na powiaty: krzemieniecki, dubieski, rówieski, za-

sawski i wodzimierski. Nadto Ksawery Godebski podj si
uorganizowa Polesie woyskie i by w gotowoci na znak
do powstania. Tym trybem o dawn wadz towarzystwa
zaczepiony spisek, rozwija si powoli i móg z czasem ca
prowincj ogarn. Brakowao wszake mu tej tgoci,
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któraby wszystkie kóka i spryny machiny zajmujcej wielk
pr-^estrze ziemi, trzymaa pod sterem jednej woli. W samym
Krzemiecu wysadzi si ju na czoo miejscowego grona
patrjotów marszaek Bóbr, przypuszczony do zwisku bardziej

przez obaw eby nie wyda tajemnicy, któr potrafi zbada,

"

nieli przez wiar w jego dobre chci. Jako udajc gorli-

wego syna ojczyny, umia razem zjedna sobie askawe
w/gldy Rydigera. Inni czonkowie przeto z niemaym tru-

dem i ostronoci musieli rzec^ posuwa. W ich liczbie

by Jakób Malinowski obywatel z Podola, mieszkajcy tutaj

dla edukacji dzieci. Wschodnie strony Woynia nie dosi
gnione przez Olizara, rozszczepyway si na rozmaite okrgi
ssiedzkiej midzy mieszl^acami zmowj*.

Na Ukrainie czstkowe porozumienia poczynay si zlewa
si w wiksz cao. Dnia 6 stycznia odbya si pierwsza

z liczniejszych narad u Wadysawa hrabi Krasickiego, mar-
szaka powiatu lipowieckiego. Zgromadzonym tu z rónych
stron gubernji kijowskiej patrjotom, wiecia jeszcze lubo

zaspiajca si nadzieja, e królestwo poda rk ziemiom
zabranym; troszczyli si wic o to tylko, jakby przyspieszy
podan chwile, i zobowizali Wincentego Tyszkiewicza,

eby uda si do Warszawy. Pewien obywatel podolski mia
go przeprawi za granic Galicji. Tyszlciewicz niezwocznie
wyruszy w podró, ale czste jego przejadl<i cigny
baczno rzdow

;
przytrzymany w Humaniu , dosta rozkaz

powróci na miejsce swego mieszkania w powiat batski i

bez pozwolenia wadzy powiatowej nie wydala si z domu,
póki s}>rawa Chodykiewicza nie bdzie sl^oczona. Po czter-

nastu dniach takiego aresztu, próbowa jeszcze doprowadzi
do skut<u swój zamiar; lecz spotl-cawszy niezwycione za-

wady, widzc si by cigle na oku policji, i z zebranych

do nowych przedsiwi, skierowa si napowrót w ki-

jowskie.

Na Podolu oprócz zmów, które powtarzajc si po domach
obywatelskich, nadaway coraz mocniejsz czno rozlegym
okolicom all)o i caym powiatom , szerzy si jeden zwizek
majcy wyraniejsz form spisku.

Dnia 15 (3) stycznia, modzie w Kamiecu zaoya to-

warzystwo tak zwane Wohiycli synów Podola. Stowarzyszeni

wykonywali przysig na imi braci Podchorych i Akade-
mików warszawskicli. Kady wstpujcy ol)(nvizywa sio

mie bro i konia. Powiksza liczb zwiskowych byo
najpierwsz powinnoci; lecz cel gówny ogranicza si na
tern, e jeli przed 13 (1) marca, nie okae si aden inny

zwizek, któryby mia zamiar powstania na miejscu, wszyscy

czonkowie bd obowizani z komi i z broni ])rzemkn
si do Galicji, u stamtd do szeregów narodowycli w kró-
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l(>sl\\io. llada / sicdinii zoona, tr/yniala ster lowar/ystwa
w KamicMifu ; imiiejs/c /a koinph^ty / tr/ecli osól), prze-

wodiiiczly gal/ioin spisku w miastacli j)ONviato\vych Mohy-
lowio, Jainpolu, Ploskirowio, Latyczowic i Lityniu.

Piorwiastkowo ic kroki do mniej wioccj rozlcj^h') zmowy
w i)rowiiic)acli ])oludnio\vycli , dziay si w czasie, kiedy
wojska, moskiewskie z;^yszczaiic si nad <^ranica, wy(;i<}f;iKjy

ju od Prus do Galicji mocny kordon przeciw wszystkiemu,
cze<r() za Bu^iiem spodziewano si i czekano z królestwa.

AYkrótce Dybicz poruszy si naprzód: jakby szeroks^, sieci
przewloczi^c województwa i)rawe<co Ijrzepu Wisy, zgarn
])owstanie pod Warszaw. Za jego armj w kraju przed
chwil swobodnym, nie pozostao nic takiego, coby si mogo
obróci na korzy wspólnej sprawy, atwiejsz styczno
braci wolnie krztajcej si od dwóch miesicy, z braci
bez przerwy trzyman w jarzmie: adnej miny w masach
ludu zagrzebanej . dla nieprzyjaciela, adnej utajonej yki
wadzy narodowej. Zdaje si e ycie powstajcej Polski

gwatem zapakowane w adunki prochu, wojsko unioso z sob
na plac boju, eby — jak niektórzy mniemali — w'ystrzela

z honorem. Naród cay, inn pokada nadziej w tej garstce

bohaterów, peen by fanatycznej wiary; ale tak nieszczcie
chciao , e musia z tchem zatrzymanym w piersiach czeka
wypadku walki. Gdy tedy w królestwie, z tyu nieprzyja-

ciela, powstanie ziemiaskie nie miao wskazanego dla siebie

zawodu; któ w prowincjach móg wyrzec: teraz pora, teraz

wszyscy do broni? Trzeba byo na to pewnej wadzy,
pewnego rodka ogólnej woli.

Nim zobaczymy jak dalej rozwijay si mozolne usiowa-
nia w tej mierze, wypada rozebra elementa miejscówce, który
dla sprawy polskiej mogy dziaa albo l^y uyte. Przysze
bowiem do tego, e cz kraju musiaa swój zapas si o-
wotnych uksztaci w osobn cao i jak sprzymierzeniec

upatrzywszy por, przystpi do waiki narodowej.

V.

w trzech guberniach: woyskiej, podolskiej i kijowskiej,

na przestrzeni mil kw. jeogr. 3333, yje ludzi pci obojej

niespena 4,500,000. Pó miljona liczy naley tych paso-
rzytnych mieszkaców rónego rodu i rozmaitej wiary, dla

których wszdzie ojczyzna, gdzie sposób do j^cia albo do
zysków. Nie waham si wycza tu ydów: jakkowiek bo-
wiem nie sdz ich by ani z interesu, ani ze skonnoci,
naturalnymi nieprzyjaciómi sprawy polskiej, i owszem mnie-
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mam, e w powodzeniu nievv'tpliwie przechyliliby si na jej

stron; gdy wszake podzia niniejszy odnosz tylko do wi-

doków powstania, musz Izraelitów odci razem z tymi o
których mówi tu nie bd.
W pozostaych czterech miljonach zawiera si okoo

300,000, szlachty, reszta wocianie — lud jednoplemienny,
od wieków zespolony z ziemi któr uprawia, na której

podnie go byo i jest powoaniem Polski, w któr cakiem
wtoczony przez jarzmo obecne, sta si j)rawie t3'lko jej

najwysz warstw organiczn.
Nie przeto eby tu sroej ciyy ustawy moskiewskie,

albo eby obejcie si dziedziców z poddanymi byo inaksze

jak W" innych prowincjach zabranych: nigdzie jednak stan

wociaski nie jest zepchnity tak nisko, nigdzie midzy
nim a stanem szlacheckim nie zachodzi tak wielka przerwa
pod wzgldem moralnym. ^Yszdzie zarówno systemat des-

potyzmu umocowa niewol chopów, Avszdzie zarówno
wzbroni panom obdarza ich choby najmniejsz swobod,
dwiga z okropnego upoledzenia choby przez najlejsz
owiat; lecz nadto rka carów niszczc tu jedno religijn,

stargaa gówny wze, który czy cz spoeczestwa po-

suwajc si na drodze cywilizacji, z mas nieruchom
jeszcze. Std wynika ta uderzajca rónica wocian ru-

skich od litewskich, jak okazuj nam dzieje przeszego
powstania. Ka Litwie pan i poddany jeden maj koció,
przed jednym nauka nakazuje im mio chrzecijask;
kiedy te przyszo podnie bro w imi jednej ojczyzny,

bez uprzednich ukadów, bez namów^ i rozrachunków za

przeszo, wszyscy zgodni w nadziejach, ufni w^zajemnie,

biegli po bogosawiestwo do wspólnego kapana i zajmo-

wali waciwe kademu miejsce w szykach zbrojnych. W Zie-

miach Ruskich, cerkiew grecka i koció katolicki stoj prze-

ciw sobie jak nieprzyjacielskie obozy. Ledwo na Polesiu

w^oyskiem kilka osad mazowieckich, a na Podola kilka wsi

tu i owdzie, zachowao narodow polsk wiar. Ducho-
wiestwo aciskie, jak wszdzie u nas patrjotyczne, lecz

szczupe co do liczby, zostiije w zwisku niemal z sam
szlacht; caa ludno jest pod wpywem religijnej admini-

stracji moskiewskiej.*) Popi w ogólnoci ciemni, grubych
obyczajów, przez wzgld na los swoich ubogich rodzin do

ndznych widoków zacienieni, przez parcie machiny hie-

rarchicznej na ich umysy, wprost duchown wadz cara

skrpowani, z natury rzeczy musieli by i)odatniemi narz-

*) w samej Rubernji podolskiej, liczba duchownych laciskicli, wie-
ckich i /akonników leniwo przechod/.i ."OO, greckiego obrz:jdku za prze-

nosi 7(100.
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i/iami lUa. tronu. K/.d nic zunuulbal ich uy. Kazano od-

czytywa po cerkwiach manifesty Mikoaja piorunujce na

buntowników, jawnie i ])rzy spowiedzi nawet napomina lud

do wiernoci dla monarchy. Policja w swoich ogoszeniach

i ustawach przydawaa daleko posunione komentarze tej

nauki: jtrzc wocian przeciw szlachcie, zalecaa im szpie-

gowa, oskara i w ostatecznym razie si poskramia nie-

przychylnych rzdowi panów. W wityniach przez Kata-

rzyna^ zreformowanych, mogo wysuwa si przed oczy j^ospól-

stwa nieznacznie poruszane krwawe widmo humaskie; dla

tkliwego gosu podnoszcej si Polski przystpu nie byo.
Kie naley jednak mniema e same duchowiestwo ruskie

i jego owczarnia, jest ju zupen zdobycz caryzmu. Moskwa
ma to w swojej naturze, i chcc gdzie nieodzownie pano-

wa, musi wytpi do szcztu wrodzone czowiekowi uczucia

i dze szlachetne, a oplata go wizami podycli w nim
skonnoci; owej -nawet sztuki zatapiania wzniolejszych poj
szczcia w pontach materjalnych dobrego bytu, któr
z zasad Lutra potrafili doskonale wycign monarchowie
protestanccy, despotyzm moskiewski w aden sj)osób uy
nie moe: sia ipostracli, ciemnota i boja, s jedynemi
jego rodkami. eby na tych podstawach oparty porzdek
rzeczy ugruntowa si dostatecznie , trzeba na to wdelu wie-

ków, trzeba moe nawet pewnej temperatury lodowatej

w powietrzu krajowem i we krwi narodu. Na piknej ziemi

AYolynia, Ukrainy i Podola, gdzie wszystko tak jest bujne i

pene ycia, szczep sawiaski wzrosy wród pomieni na-

mitnych wojen, dugo owiewany duchem najwolniejszego

spoeczestwa, nie atwo da si wyple w twarde karby
moskiewszczyzny. Wielki ciar ucisku nagi jego liardy

cliarakter po naóg trwoliwego posuszestwa, ciga niedola

zamroczya niedowierzaniem i podejrzliwoci jego prosto-

duszn szczerot; ale w- gbi jego wrodzonych uczu i tra-

dycyjnycli wspomnie, le jeszcze bardzo zapalne pierwiastki,

do których nic bliszego przystpu mie nie moe jak iskra

tego ognia, co ponie w grobie ojczyzny naszej , aby kiedy
czystym blasldem liraterstwa i sw^obody zawieci.

Przy jkach nad obecnym stanem, starcy w^spominaj tu

jeszcze wnukom lepsze czasy dawne — te czasy byy polskie;

przy powszechnej biedzie, niedostatek albo l^rzywdzona sa-
bo niszych klas, ma jeszcze jedjTj ucieczk do moniej-
szej szlaclity — ta szlaclita, s to Polacy. Od chwili jak
przestalimy by niepodlegym narodem

,
powoanie spoe-

czestwa naszego , cnoty któremi yo , obowiski które s
koniecznym w^arunkiem podniesienia si jego z upadku, po-

szy na przechów w rce tych, co w^ycznie piastowali hi-

storj i losy rzeczypospolitej. Oni, mianowicie pod bezpo-
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redniem pano%Yaniem Moskwy, co raz bardziej spychani

z publicznego stanowiska, musieli narodowo i obywatelstwo
schroni w domowe, rodnicze zacisza: tu im pozostao jedyne

pole, rozwaajc dawne bdy , wiczc si w x)oprawie, pry-

watnie wypaca niszym i poddanym dug braterstwa, który

zatrzymali majc w swych rku prawodawcz wadz. Po-
winno ta bya i jest tak w prostym zwisku ze witem
przeznaczeniem ojczyzny naszej, i mona powiedzie, e
kto j lepiej wypenia, ten lepszym by patrjot. Na Litwie,

waciciele dóbr mieli inne ogniwa z duchowiestwem i lu-

dem; w Ziemiach Ruskich nic prócz dobrodziejstw z jednej

a wdzicznoci z drugiej strony, tej spójni zastpi nie mo-
go. W potrzebie ogólnego poruszenia si razem, przyszo
do cikiego rozrachunku pod tym wzgldem.

Liczne przykady day to postrzedz
,
jak u nas prawie

w patrjarchalnym jeszcze skadzie spoeczestwa, atwo jest

wszystko oprze na samym fundamencie chrzecijaskiej mi-

oci. Zdarzyo si w wielu miejscach, e parochowie ruscy,

i nawet drobni urzdnicy moskiewskiego autoramentu
, za

lada uczynno dowiadczon , za lada uprzejme obejcie si,

wypacali si obywatelom szczer yczliwoci, jedynie przez

osobiste dla nich w^zgldy, zapominali na cara, przynosili

usugi sprawie pow'stania. Zdarzao si powszechniej jeszcze,

e wocianie widzc swoich panów w niebespieczestwie,

biegli im na pomoc z tym uczuciem prawdziwie dziecinnego

przywizania, które si interesem nie mierzy, krzywdy nawet
atwo przebacza, a najdrobniejszy zakad dobroci rodziciel-

skiej tkliwie w^ pamici pielgnuje. Ale na nieszczcie, po-

dobne stosunki, szczególnie co do popów z dziedzicami, byy
tu i owdzie wyjtkiem; usj^osobienie ludu za, ledwo odpo-

wiadao dalszym widokom patrjotów. aden chopek nie by
szpiegiem ni oskarycielem, nie nadstawia chtnie ucha na
gos moskiewskiego rzdu; lecz take wyrazu Ojczyzna nie

rozumia, nadziejom swobody nie mia zawierza, w zaufanej

rozmowie o Polsce i obecnej wojnie, zwykle tylko powiada
z westchnieniem : »daj Boe eby byo lepiej , eby byo jak

dawniej byo: kto o nas myli niech temu Bóg dopo-

maga".
Powstanie tedy mogo mie dla siebie wocian; mogo

by pewne e gdy osignie wadz, rozkazy jej w imi wol-

noci bd i)rzyjtc posusznie, skwapliwie nawet. Ale pier-

wej trzeba byo radzi o nich bez nich, trzeba byo gdziein-

dziej szuka si, do zaczcia rzeczy. To wielkie, trudne

powoanie, spadao cakiem na szlacht.

Stosownie do ówczesnego toku wypadków, rozbierajc

anatomicznie odcit cz ojczyzny naszej, eby dostrzedz

w niej ognisko narodowego ycia, wypadaoby i sam szlacht
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uszykowiU' jeszcze jodlug %viclu wzfjfloclów. Odznacza si tu

najprzód z jednej strony wybiegy nad równo V)ratersk};

wyrostek, który jak wybuja ju w cieniu ojczystej niedoli,

tak te trudno mu dobra polskie nazwisko. Ma^^nuci raczej

jedynie przez rzeczywisty albo wydty ogrom fortuny, nieli
przez historyczne imiona upowanieni do tego tytuu; arysto-

kraci z ])retcnsji i z etykiety tylko; kosmopolici przez po-
lor zagraniczny caego wiata, dumni dla dobrego tonu;
niepopularni przez egoizm, kaprys a podobno najbardziej

jirzez brak istotnych zalet ; nakoniec snujca si koo tych
planet pierwszego rzdu, niespora liczba mniej wietnych
satelitów, oto jest co skada t ca koterj, w gruncie nie-

zych ludzi, nienajlepszycli Polaków, wielkich pretendentów
do przewodnictwa i figurowania, ale niezmiernie leniwych
do niebcspiecznych i hazardownych ofiar dla ojczyzny. Z dru-

giej strony oddziela si znacznie tak zwana drol)na szlachta,

zatrudniona rol, albo sub po dworach. Niski stopie
owiaty i zupeny niedostatek publicznego znaczenia, usuwa
j od czynnoci, pód trzeba byo myle i radzi; ale do
ora rka jej i serce byy gotowe. Midzy temi ostateczno-

ciami rodek zapeniaj gównie w^aciciele ziemi, bez ró-
nicy majtków i rodowitych zaszczytów; od kilku miljonów
do kilkudziesit tysicy funduszu, od sawmych w dziejach

crajowych imion do prostego dostojestwa szlachcica, wszyscy
równi jako obywatele, jako synowie zgnbionej ojczyzny;
wysi jedni od drugich, tylko cnot, zasug, zdolnoci.
AV tej klasie przechowa si staropolski niezwietrzay obyczaj
i gorcy patrjotyzm; ona pod obcym uciskiem pielgnujc
troskliwie ducli narodowy, sza w ciszy z postpem wueku, i

skoro wolniejsza cz braci daa baso, znalaza si gotow
równie do spoecznej rewolucji jak do powstania; ona te
w potrzebie samodzielnego poruszenia si do walki, wzia
na siebie niezachwianym umysem miaem przedsiwziciem
pocign w bój wszystko, co mniej wicej niezdolne byo
pój z wasnego popdu.

VI.

Obywatele pónocnych stron Podola, nie mogc doczeka
si ani powrotu Deniski, ani adnej odpowiedzi z Warszaw}^,
umylili zjecha si dla przedsiwzicia czynniejszj^h rod-
ków. Naznaczono miejsce zjazdu niedaleko Baru. W tej

okolicy przypominajcej wielki przykad dla powstaców^ na
dniu 19 lutego zawizao si towarzystwo, które znao siebie

pod tytuem Tow^arzystwa patrjetycznego, a byo kierowane
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przez siedmiu czonków przyodzianych równ wadz i ska-
dajcych Komitet nazywany rozmaicie: patrjotycznym, rewo-
lucyjnym, centralnym, niekiedy Ead, i podobno nawet Junt.
Poniewa za to ostatnie imi najpospoliciej zatrzymano dla
niego w Emigracji, dam mu pierwszestwo przed innemi,
zwaszcza i wyraniej bdzie odznaczao owe grono wród
wielu wspóczesnych stowarzysze i komitetów.
W wyborze czonków Junty przewodniczy wzgld na

gówne widoki zwisku. Trzeba byo rozprzestrzenia jak
najdalej towarzystwo, i zbiera si do boju. Powoano wic
na czoo obok ludzi powanych, dwóch modych, z których
jeden by dobrym wojskowym. W rzdzie pierwszych znaj-

dowali si Jakób Malinowski, Wincenty Tyszkiewicz i Jan
Sulatycki, lubo nieobecni na zjedzie*). Przez Malinow-
skiego spodziewano si wej w stosunki z Woyniem ; Tysz-
kiewicza zaleca wpyw na Ukrain ; Sulatycki za na Podolu
i nawet w prowincjach ssiednich mia wzito ogromn.

Bya zrazu mowa eby najwyszy ster powierzy jednej
osobie; ale e mae grono pierwiastkowe nie miao bra na
siebie wyboru takiej osoby, uchwalono tymczasem, i z po-
midzy siedmiu czonków Junty trzej mog skada dosta-

teczny komplet, a ten bdzie mia prawo czyni postanowie-
nia i zmian}' jakie uzna za stosowne.

Od niektórych zwiskowych wymagano przysigi ; lecz po
wikszej czci przestawano na sowie, na podaniu rki.

Trzydziestu czterech stowarzyszonych rozjechao si w roz-

maite strony, eby pracowa nad rozkrzewieniem zwisku.
Jeden z czonków Junty uwiadomiwszy Amancjusza ar-

czyskiego o tem co zaszo, poleci mu wej w porozu-
mienie z modzie i mieszkacami Kamieca. Zarczyski
w pierwszych swoich zabiegach trafi na gównego zaoyciela
zwisku Wolnych Synów Podola, i wprowadzony przez niego

do Kady siedmiu, objani j jaki cel ma Towarzystwo patrjo-

tyczne. Rada stosownie do dawniej przyjtej zasady, posta-

nowia zaraz, e odtd adnemu czonkowi nie wolno ju
opuszcza kraju, lecz wszyscy maj czeka miejscowego
powstania. Zarczyski mia stara si ze swojej strony, eby
Junta jak najrychlej daa haso, a Rada przyrzeka niecliybnie

speni jej rozkazy. Sowem, Synowie Wolni Podola wcho-
dzili zupenie pod wadz Junty, nie przestajc dziaa pier-

wej obranym trybem. Byo ich wszystkich do 280; w sa-

mym Kamiecu znajdowao si 80. Wysany })ewien mody
zwiskowy do kor[)usu Rota, gdzie mia znajomych rodaków,
zapewnia ich pomoc. Oficerowie ci dostarczyli kilkanacie

*) Tyszkiewicz otrzyma wezwanie bardzo nierychlo i w chwili kiedy
ju Junta powiuua bylu rozwitiza si zupenie.
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s/abcl i tyle par j)istoletów, a za pierwsz okazj, przyrzekli

podwadnych na stron ])olsk przej)r()wadzi; lecz wkrótce
posdzeni przez zwierzchno i wysiani do puków w gb
pastwa moskiewskiej^o, zdoali sami tylko uciec z drogi i

przez Galicj dosta si do szeregów narodowych w kró-

lestwie. Zwraca te zwi.azek uwag i na miasto gubernjalne.

Kamieniec zawiera blizko 12,000 ludnoci; ale poow jej

stanowi ydzi, znaczn za cz drugiej poowy Ormianie,

inni rónowiercy, duchowni greckiego obrzdku i urzdnicy
moskiewscy; nie wiele przeto si mona byo wydoby na
potrzeb najistotniejsz, na pierwsze uderzenie. Garnizon
-\v owej porze (ostatnich dni lutego) oprócz 400 ludzi ko-

mendy inwalidnej, liczy do 1000 regularnej piechoty: om
dzia stao zatoczonych na rynek, dwie baterje znajdoway
si w fortecy: gste warty i patrole czuway cigle. — Sta-

rano si jednak przysposobi mieszczan i mylano jakby
opanowa miasto. W Radzie zwisku by projekt, e skoro
Junta dzie naznaczy, zwiskowi z zapewnionymi garstkami
ludu, rzuc si jednoczenie na wszystkie odwachy i strae,

drudzy bd usiowali zabra lub zagwodzi armaty; a jeli

lida si podchwyci i rozbroi zaog, zamkn si bramy
miasta, zdobyta bro i amunicja posuy do uformowania
wikszej siy; gubernator Grocholski, któremu wadza bya
ju przez rzd odjta, zostanie zmuszony, w imi sprawy na-

rodowej ca prowincj powoa do powstania.
Towarzystwo patrjotyczne pozyskujc wczeniej poczty

zwizek modziey, nabywao od razu znacznej rozcigoci.
Przez stosunki tego zwisku i przez wpyw swoich stowarzy-

szonych, Junta wkrótce ogarna powiaty: kamieniecki, po-
skirowski, uszycki, mohylowski, latyczowski, lityski, a

w czci jampolski i winnicki. Reszta gubernji nie przenizana

adnym spiskiem formalnym , mocno wszake ujta w do-

mowe grona znakomitszych patrjotów, stanowia niejako

osobn cao. Tym sposobem Podole rozdzielone niby na
dwie poowy, wiksz pónocn i mniejsz poudniow, miao
ju wiele usposoliienia do jednomylnego ruchu.

Na Woyniu dawniej rzucone nasiona ogólnego spisku,

nie rozwijay si tak szybko. Wojsko niej^rzyjacielskie prze-

cinao t prowincj w rónych kierunkach. Rydigier koo
swojej gównej kwatery w Krzemiecu trzyma dywizj dra-

gonów, dywizj huzarów zajmowa Lubar, a piechot rozsta-

wi bataljonami od Wodzimierza do ytomierza. Okolice
nadbuaskie sabo jeszcze spojone przez wpyw towarzystwa
Kosynierów kierowanego now rk, nie miay ustalonych
zwisków z patrjotycznemi kókami stron odleglejszych,

kiedy nagle zjawi si wypadek, który nie by do silny

eby chorgiew powstania móg ukaza od razu rozlege-

Wrotnowski. i. 7
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mu ki-ajowi, a ornym szczekiem sprawi rozterk w cichej

zmowie.
Widzia Olizar potrzeb przeniesienia si z Krzemieca

na inne miejsce dla rozszerzenia okrgu swoich dziaa, lecz.

wstrzymywa si do powrotu posaca z Zamocia, W tern

zdarza mu si M*** C***, któremu jako znanemu z patrjo-

tyzmu i charakteru, powierzywszy tajemnic, dowiaduje si
od niego, e posaniec zawiód ufno i nie myli nawet
opuci Woynia. Radzc nastpnie jakby i to ze naprawi
i bieg rzeczy przypieszy, umówiono si e C*** wynajdzie

pewniejszego emisarjusza, oraz przebiey powiaty dubieski
i wodzimirski, Olizar uda si na Polesie i dotrze a do gra-

nicy powiatu piskiego, inny za zwiskowy odprawi podró
na Podole. Wszyscy trzej mieli w om dni wróci i zako-

munikowa sobie zebrane wiadomoci tak o sile i pozycji

nieprzyjaciela, jako te o postpie przygotowa insurekcyj-

nych, eby wedle nich uoy plan dalszych obrotów.

Bd e C*** nad umówiony zamiar posun gorliwo,
bd e przypadkiem otrzyma wicej ni da, po upywie
dni omiu zadziwi kolegów stawia si w towarzystwie

dawnego wojskowego, który uprzednio do zmowy nie nalea,
i zamiast spodziewanej tylko instrukcji wzgldem organi-

zacji powstania, okazujc bilet adjutanta placu z Zamocia,
który donosi, e za dni cztery oddzia wojsk polskich wkro-
czy na Woy. Oddzia ten mia skada si z 1000 starego

onierza i 2000 ruchawki; gównem jego przeznaczeniem
byo podobno, rzuci pojDoch midzy bataljony moskiewskie
zbierajce si nad granic dla poczenia si z korpusem
Krejca; wszake móg razem da pochop i wspai'cie do
zbrojnych porusze za Bugiem. Nowina ta zrazu sprawia
rado, lecz gdy zaczto rozwaa zebrane w podróach wia-

domoci, posiek z królestwa zda si by bardzo sabym
w miar si moskiewskich. Naczelnik nie mia wyrzec
pewnego zdania w obcej jemu rzeczy militarnej, chcia jednak
poledz na ufnoci w ducha prowincji i przyj wypadki jak

si same nasuway; zapa C*** nie dawa si zrazi adn
rachub, ale nowo wprowadzony do rady Pramowski, jako

stary onierz oblicza tylko z obu stron regularne wojsko i

dziaa ; wrcz zapowiada najsnuitniejszy koniec, jeliby przyszo
zaraz do podniesienia broni; w cigu wawych rozpi-aw czsto
z niesmakiem zwraca mow do Ohzara, jakby wyrzucajc mu
niezrczne prowadzenie rzeczy. Skoczyo si na tem, i
uchwalono posa natychmiast za liug, eby wstrzyma
wyjcie oddziau z twierdzy, albo przynajmniej zwróci go
od granicy.

Nie wchodzc w rozbiór czyli ten by najlepszy rodek,
mona jednak mniema, i odpowiada ówczesnym okolicz-
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Ilociom
,

{i,'tly takie mieli przekonanie i inni i)0\vani pa-
trjoci. Malinowski, którego rady zasigali C*** i Pramow-
ski, przekada! wyra/nie nicwczesnoe i nicbeR])icczcstwo
zamiaru, dofiai tylko i w ostatecznym razie gotów poruszy
mieszkaców Krzemieca, do czego byy usposobienia, i jako
dawny otieer zaj siy obrona miasta.

Stao si tedy e major Boleski wyprawiony z Zamocia
uii czele l)ataljonu piechoty i szwadronu jazdy d. 4 marca
wpad do Uciuga, rozbi dwa bataljony moskiewskie, zajral
kilkaset niewolnika, chorgiew, komendanta puku, i z tern

wszystkiem zaraz do twierdzy wróci. Ukazanie si wojska
polskiego na prawym brzegu iiuga, nie mogo obej si bez
mocnych wstrznie kraju przejtego myl powstania. Gru-
chna pogoska rosnca co mil: wielu pobiego niecierpli-

wie nad granic, krztano si jak gdyby nadszed czas wy-
stpi otwarcie; zapa przemóg ostrono, niektórzy nawet
kokardy ])oprzypinali. Rydiger pomkn spiesznie swoje siy
jDod Dubno, a wród wojsk skupionych, policja ochonwszy
ze strachu pocza ledzi, chwyta, przeladowa skompro-
mitowanych. Po zaw^iedzionej nadziei wstpiy w serca pa-
trjotów, smutek, trwoga i pew^na nieufno, której póniej
w tych stronach day si widzie niemae skutki.

Poniewa zachodzia wtpliwo czy wystarczy czas na
wstrzymanie lub zwrócenie wyprawy, Olizar uda si do
Lucka eby by w gotowoci na wszelki przypadek. W ucku
oprócz stu miejscowych inwalidów znajdowa si tylko od-
dzia 50 onierzy z komendantem, który mia zabra konie
wedle rekwizycji rzdowej dostarczane od obywateli. o-
nierze nie mieli broni ognistej, koni byo ju zgromadzonych
800. Widzc tak atw zdobycz , a przytem przekonywajc
si co moment o najlepszem usposobieniu mieszkaców po-
wiatu, aowa Olizar e nie opar si ca si swoj zdaniu
radcy wojskowego. Gdy wszake zna jego charakter pra-

wy i powszechnie przypisywane mu zdolnoci militarne, eby
nadal nie by odpowiedzialnym za decyzj w podobnych wy-
darzeniach, postanowi zla na niego cakiem wadz wojsko-
w. Myl t powzi ju by podczas j)ierwszej schadzki gdy
w cierpkich wyrazach Pramowskiego zdawaa si przebija
zawi naczelnictwa. Skoro wic dosza wiadomo jaki ko-
niec wzia wyprawa, napisa list do niego proszc jako oby-
watel i rozkazujc jako zwierzchnik, eby przyj ster wo-
jennej sprawy towarzystwa. Doda nawet i ustpuje mu
swojej wadzy cywilnej, sam wyjedzie na Polesie i bdzie
dziaa zalenie od jego rozkazów. Wzgld na dobro pu-
bliczne, szlachetne uczucie wolne od mioci wasnej, powo-
doway do tego kroku; ale byo to cile w^ypeni swoj%
powinno? Oto jest zdanie samego Olizara w tej mierze:
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«Nie wiem czy naleao mi zoy mój urzd, czy godzio si
tak dalece posun pokor, dla odwrócenia zazdroci i swa-

rów. Miaem moc mianowa dowódzc siy zbrojnej; lecz

cakiem ustpi z miejsca, eby kto inny z niepodzielon
wadz, niepodzielon odpowiedzialno biorc na siebie,

uczu tern wiksz pobudk rozwin swoj gorliwo i swoje
talenta, to zdaje si przechodzio moje prawa, tego podobno
nie usprawiedliwi czysto powodów\ Jednak tak uczy-

niem. >)

Pramowski przyj obowiski: wadza Mistrza Kosynie-

rów woyskich przesza w trzecie rce, i zdawao si z razu

e nie spoczywaa bezczynnie. Z rónych stron udawano si
do naczelnika po instrukcje i rozkazy, od czasu do czasu szy
w obieg jego patrjotyczne odezwy.

Olizar przeniós si na Polesie i zasta tu rzeczy w naj-

lepszym stanie jak tylko spodziewa si byo mona. Sta-

nisaw Worcel z wasnego natchnienia przygotowa dobrze
powiat kowelski; zabiegi Godebskiego w uckiem udaway si
pomylnie ; wkrótce znakomitsi patrjoci powiatu rówieskiego
dali wiedzie Olizarowi, e si uorganizowali dostatecznie i

czekaj na jego skinienie,

W gbi Woynia toczyo si wszystko swoim osobnym
trybem. Z wielu punktów zwracano tu oczy na ks. Eusta-

chego Sanguszk mieszkajcego w Sawucie, jako na czo-
wieka, który móg najatw^iej sta si gównem ogniwem po-

rusze obywatelskich w rozlegym okrgu kraju. Magnat ten

nie tak mitr, gow, lub popularnoci, jak ogromem for-

tuny górujcy, z ssiednich nawet prowincji pociga ku sobie

wejrzenia patrjotów, oddawna niepokojonych potrzeb zespo-

lenia ogólnej w'oli w jednej osobie.

Wincenty Tyszkiewicz wracajc z daremnej wyprawy swo-
jej do królestwa, sysza kilku Podolan utyskujcych, i lubo

powszechna opinja powouje na naczelnika prowincji Jana
Sulatyckiego, ten jednak nie daje si dostatecznie wyrozumie
i jest przeto powodem niejcdnoci w dziaaniach patrjotów.

Niektórzy napomykali nawet, czyliby wybór Sanguszki nie

zaradzi w tej mierze. Tyszkiewicz chcia pomówi najprzód

z Sulatyckim ; lecz nic mogc dopyta si gdzie si znajdo-

wa, umyli nie tracc czasu uda si do ksicia. Wszyscy
obywatele Ukrainy z którymi mia zrczno widzie si po
drodze , nie byli przeciwni temu zamiarowi. Wziwszy wic
z sob Hermana Potockiego pojecha na AYoy, a wiedzc
e Izydor Sobaski znajdowa si w okolicach Sawuty, spo-

dziewa si jego wpyw i gorliwo mie sobie w pomoc.
Jako rzecz bya ju niemal ukartowana. T*** W***, który

w pewnym okrgu sta na czele patrjotów i po caej pro-

wincji stara si rozkrzewia zwizek, spotkawszy jadcych
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z propozycji) , uwiadomi icli e Saiifcuszko przez Woynian
na naczelnika obrany, chtnie to przyjji, a Sobaski by
]nv.ed kilku dniami w Sawucie i mówi o int(iresach powsta-
nia. Najlej)sze rokujc nadzieje W*** doda tylko, i trzeba
liamowa zbyteczny zapa Sobaskiej^o. Za przybyciem na
miejsce Tyszkiewicz i Potocki istotnie znaleli Sanguszk
dobrze usposobionego: ze zami w oczach dzikowa im za
ufno i owiadcza wdziczno, i mu podaj, sposób zmy
plam jaka cign na siebie w r. 1813.

Skoczyy si na tem pomylne zachody koo pozyskania
dla podejmowanej sprawy monego pana. Blaskiem czynów
wojennycli rozjaniony wówczas horyzont ojczysty nad Wis,
budzi i w jego sercu iskr patrjotyzmu; póniej zabrako
mu duclia. Móg wyprawi synów do Warszawy nie przewi-
dujc eby w najgorszym nawet razie sta si z nich który
kopaczem w minach sybirskich: mógby by z ocliocz szczo-

droci wasnym kosztem wystawia puki pod zason pewnej
siy; ale konspirowa czynnie i wytrwale w paacu przy-
stpnym dla lada andarma z kibitk; ale kadej chwili si
na ko i z hufcem powstaców rzuci si midzy regularne
wojska moskiew^skie — tego nie naleao spodziewa si po
nim, tego byby si nie podj, gdyby jasno widzia obowiski
ofiarowanego mu dostojestwa.

Kiedy Wincenty Tyszkiewicz z dobr otuch stara si o
naczelnika na Woyniu, obywatele Ukrainy tymczasem zgro-
madzeni u jednego z patrjotów w powiecie taraszczaskim,
postanowili jego samego powoa na ten urzd. Przewod-
nictw^o w rzeczy tak obywatelskiej , tak ogólnie zajmujcej
szlacht caej gubernji, waciwie naleao sie jego bratu
Henrykowi, który by marszakiem gubernjalnym. Ale mar-
szaek dobrze pooony u rzdu i samego cara, móg wicej
by uyteczny zostajc na stronie, bez naraania si osobistego
dajc protekcj i zason przygotowaniom, pókiby nie nad-
szed czas wystpi jawnie. eby wic tem bardziej za-

pewni go sobie, skwapliwie chwycono si myli, wyrzdzi
suszn cze patrjotyzmowi i cnotom drugiego brata, który
niedawno zamieszka na Podolu, nie mia stosunków publicz-

nych, lecz z charakteru i przymiotów serca niewtpliwie by
znany.

Dwaj z obradujcych pospieszyli na spotkanie nowo mia-
nowanego naczelnika i zastawszy go w Biaoówce, kdy wra-
ca z Woynia, wezwali na ogólne zgromadzenie, które wkrótce
odby si miao.

Dnia 8. marca , deputowani ze wszystkich prawie powia-
tów gubernji kijowskiej, zebrali si w Czerniawce u Wa-
dysawa hr. Krasickiego. Zjazd ten patrjotów, ui)ow^anio-
nych przez ufno wspóoby\vateli do szafowania dla ojczyzny
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ich majtkiem, losem ich rodzin, ich yciem, by uroczystym
sejmem na ujarzmionej ziemi polskiej, odprawianym wanie
w owej chwili, kiedy car zapowiada zemst niemowltom za
winy ojców. Taki sejm mia niepospolit dostojnoci oblec
przewodnika do podniesienia broni przeciw carowi. Tyszkie-
wicz wymawia si od przeznaczonego jemu zaszczytu: prze-

kada i nic ma ani zasug, ani talentów, któreby suszn
moe zawi godniejszych odwróci od niego mogy: lka
si dla dobra jednoci przyjmujc wadz, obudzi niezgod.
Nalegania powanych osób, proby przyjació, zamkny mu
usta: ugi gow i)od wieniec bluszczowy, w którym kryo
si wiele zatajonych kolców.

Obowizek naczelnika zaleca mu: urzdzi i poruszy
pow^stanie, z wyranie dodanym warunkiem: chociaby naj-

smutniejszy los spotka bro narodow w królestwie. Jedyn
rkojmi posuszestwa jego rozkazom, bya dobra wola
stwierdzona i)rzysicg. Obok wic obowisku uycia wadzy,
lea tajemnie ten jeszcze wielki obowizek: umie tak jej

uywa, eby podwadni mieli jak najmniej powodów do za-
mania przysigi.

Ale w^ momencie kiedy blask rozpomienionych uczu
szlachetnych, nie dozwala widzie caego cigu drogi do za-

oonego celu, kiedy ten cel w nieokrelonem oddaleniu sta
wspaniale jak witynia szczcia, a przepaci i liskie przej-

cia niky z przed oczu na poziomie, któ móg dostrzedz ile

trudu, ile siy i sztuki przewodnikow^i trzeba byo, eby nikt
z tych co obiecali i za nim, nie straci serca, nie cofn
kroku ?

Podobne uwagi nie mogy wówczas odstrcza Tyszkie-
wicza. — ((By to najpikniejszy dzie w yciu mojem: —
s jego sowa — szczero, otwarto, zgoda, przewodniczyy
naradom. Kady z nas ojczyzn tylko zajty, do jej jednej

wszystkie uczucia, wszystkie myli zwraca. Nie byo ofiary,

któraby wielkoci moga wyrówna chci usuenia sprawie
narodowej: wszystko wydawao si maem, lichem, obok
wietnych nadziei. Im kto wicej móg powici, tern sdzi
si by szczliwszym. aden smutny widok nie ukazywa si
nam w przyszoci: jeliby Niebo dopucio jeszcze raz upa
Polsce, mielimy pociech w postanowieniu, e nic odstpimy
braci nadwilaskich , e zginiemy razem. AV obliczu Boga
uczyniwszy lub, zoy na otarzu ojczyzny nasze majtki,
nasz krew, ony i dzieci — odetchnlimy wolniej."

Stosownie do tego usposobienia serc i umysów, uoono
roty przysigi. Obywatele przysigli posuszestwo wybra-
nemu przez si naczelnikowi, bez wzgldu w jakich oko-

licznociach da rozkaz podniesienia broni; wzajemnie na-
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i'/elnik i)rzysiji<j^l , adiicini nie /raaj;|0 si^' przeszkodami,
uorfjanizowae i do boju i)Owoa ziemian Ukrainy.

Zgromadzenie zaj^^io si potem spisaniem w formaln
ieliwalc, tak postanowie, które byy wyrazem ogólnej woli

objawiajcej siy wszdzie, gdzie tylko obywatele ziem zabra-

nych rozwaali rodki i zamiary powstania, jakote gówniej-
szych nrzadze miejscowych.

1. Przyrzeczono jednomylnie da wocianom bezwarun-
kowJ^ wolno.

2. Zobowizano si zoy na publicznej potrzeb dobro-
wolny podatek z kadej wsi, rachujc po 10 z. polskich od
gowy mskiej zacignionej w skaski, czyli w urzdowy spis

ludnoci.
3. Zapowiedziano e wszelki sprzt srebrny jaki kto ma

w domu, jest wasnoci ojczyzny, i skoro zdarzy si
pierwsza zrczno, bdzie przesany do skarbu narodowego
Polski.

4. Zgodzono si eby ochotnicy byli odziani, uzbrojeni, i

przez cay czas wojny utrzymywani kosztem wacicieli ziemi.

5. Urzdzono poczty prywatne w rónych kierunkach, dla

przesyania rozkazów, wiadomoci, odezw, emisarjuszów i t. d.

6. Na kady powiat wyznaczono osobnego organizatora,

powierzajc t czynno marszakowi, albo gdy ten nie zda-

wa si by odpowiednym powoaniu, innemu z wzitoci u
wspópoAvietników i z patrjotyzmu znanemu obywatelowi.

7. Na organizatorów powiatowych woono obowizek,
znosi si we wszystkiem z naczelnikiem gubernjalnym; temu
za polecono stara si o komunikacj ze zwiskami patrjo-

tycznemi ssiednich prowincji, i mianowicie z Rzdem Na-
rodowym kierujcym w królestwie spraw caej Polski. Cho-
cia bowiem z pewnem uczuciem alu przychodzio urzdza
si bez wypywu wadzy postanowionej w Warszawie, i powi-
ceniu si nie zakadano kresu odpowiedniego powodzeniom
wojsk nadwilaskich; pojmowano to wszake, i skuteczno
powsta prowincjonalnych zaleaa na tern, aby jak najtra-

fniej zastosoway si do planu ogólnej walki, i jak najprdzej
weszy pod ster jednego wodza siy zbrojnej.

8. W pomoc naczelnikowi dano dwóch komisarzy, Wa-
dysawa Krasickiego i J*** g***. Powaga ich nie miaa
adnych wyranie okrelonych granic.

Ten ostatni punkt uchway zmienia bardzo ksztat wadzy
zlewanej w jedn rk: rozpina j na form komitetu tak
ulubion, tak naogow we wszystkich u nas jawnych i ta-

jemnych instytucjach obywatelskich. Osabiaa si przez to

spryna wyrabiana na ten koniec, aby powstanie skupi
swoje siy i ranie dwign si mogo; osuwa si te
znacznie z gowy naczelnika na jego radzców ciar soli-
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darnoci moralnej. Ani wszake niedowierzanie ze strony

wyborców, ani adna rachuba ze strony wybranego, nie miay
tu miejsca. Dobroduszno staropolska, braterstwo rozrze-

wnione mioci; ojczyzny, szlachecki obyczaj formowania

urzdów, idc za instynktem, który wskazywa potrzeb
zwierzchniej mocy, ufnie, prdko, dorywczo, improwizoway
organ powszechnej woli, polegajc z reszt, e Bóg, e dobra

sprawa i gorliwo patrjotyczna doprowadz rzecz do szcz-

liwego koca.
Po zatwierdzeniu ustawy Tyszkiewicz owiadczy , i jako

nie majcy wiadomoci i dowiadczenia pod wzgldem wojen-

nym
,
przywodzi powstaniu w polu podj si nie moe

;

wspomnia z tego powodu o Sanguszce. Zostawiono jemu
zupen wolno wyboru wodza dla siy zbrojnej , z warun-

kiem i bdzie odpowiedzialnym za jego postpki. Naczelnik

tedy mia by waciwie tylko przewodnikiem w zmowie i

przygotowaniach, mia by najwyszym organizatorem w^ gu-

bernji, do dnia podniesienia broni upatrzonego przez jego
samego. Cz\Tinoci t zaj si niezwocznie i wyda roz-

kazy, eby organizatorowie powiatowi starali si oswaja lud

prosty z myl powstania, a na rce Krasickiego w prze-

cigu dni 14 przesali: 1. skadki pienine, 2. wiadomoci o

sile jak kady powiat wystawi moe, 3. doniesienia o liczbie

i stanowiskach oddziaów moskiewskich.

Od poowy lutego do poowy marca, w tym perjodzie

penym huku dzia z pod Stoczka, Wawru i Grochowa, przy

zorzy rozwidniajcej si dla Polski nad Wis, powstanie

gotowane midzy Bugiem i Dnieprem uczynio krok wielki.

Rzesza zmawiajcych si patrjotów bya ju spojona w roz-

lege okrgi. Ukraina caa stanowia jeden zwizek, Podole

miao dwa znaczniejsze ogniska, w Juncie i w domu Jeo-
wickich; Woy tylko, rozdziela si jeszcze na wiele kóek
tworzonych przez pojedynczych obywateli; bo ani wpyw
Pramowskiego oparty na tradycjach towarzystwa Kosynie-

rów, ani powaga Sanguszki szanowana powszechnie, nie

miay wystpi z obrbu ostronej ambicji i biernego patrjo-

tyzmu.
Tymczasem skutki rozmaitych wypadków zaszych na

gównym teatrze sprawy polskiej, oblonej przez Dybicza,

poczy wymyka si za linj wojsk moskiewskich i zbliay
si w te strony. Jedne z nich z razu ledwie widzialne, dru-

gie gon poprzedzone saw, wkrótce wpyny potnie na

rozwizanie wewntrznych usiowa w prowincjach poudnio-

wych. eby ten wpyw lepiej zrozumie, trzeba cofn si
nieco do jego róda.
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YII.

Denisko otrzyma od Chlopickicgo t, odpowied pamitn;
póki pami nieszcz naszych trwa bdzie: «dla Podola
i Woynia ani jednej skaki da nie myl — siedcie cicho !»

Zraony takij odpowiedzi chcia ju opuci Warszaw; ale

zatrzyma go ks. Czartoryski dajc mu do zrozumienia, e
wkrótce wane zmiany zaj mog. Dyktatura upada, po-
kaza si manifest izb sejmowych, adres obecnych w Warsza-
wie mieszkaców ziem zabranych, zosta dobrze przyjty;
emisarjusz wszake nie mia z czem wraca. Wszystko zda-

wao si by w zawieszeniu do walnej rozprawy w polu,

spodziewanej co moment. Dopiero po bitwie grochowskiej,
na radzie wojennej, do której wchodzili i czonkowie rzdu,
wytoczya si kwestja wzgldem prowincji. Lelewel i Pr-
dzyski utrzymywali, e chociaby na pierwszy raz 200 tylko

ludzi byo gotowych do zaczcia powstania za Bugiem, pow-
sta naley; wszyscy inni przeciwne mieli zdanie. Przy-
tomny tej naradzie Denisko usysza ostatecznie rezolucj: i
wódz naczelny i rzd narodowy mniema, e powstanie tylko

pod zason wojska regularnego uda si moe; jenera
Dwernicki bdzie wysany na Woy. Poniewa za uspo-
sobienie mieszkaców i okolicznoci miejscowe nie s dobrze
znajome, sumiennemu przekonaniu obyw^ateli stron tamtych
zostawuje si decyzja, powsta lub nie pow^sta.
S atoli lady daw-niejsze, troskliwoci urzdo\vej wzgl-

dem ziem zabranych. Niejaki Chróciechowski, piszcy si
dzisiaj « Majorem — szefem sztabu organizacji Województwa
Pockiego — posannikiem narodowym w kilku politycznych
misjach))*), na pocztku grudnia zajmowa si ju spraw
publiczn w^ okolicach Brzecia Litewskiego. Okazywa do-
w'ody polece danych mu od Dyktatora; upewnia i jest

upowaniony przez ksit Czartoryskiego i Lubeckiego; ob-
jeda tajemnie domy obywatelskie ; za dowiadczon pomoc
zostawia na pimie patrjotyczne podzikowania; wiód jakie
sekretne negocjacje z osobami tak cywilnemi jak w^ojsko-

wemi, otaczajcemi carewicza w Wysokiem Litewskiem, zni-

kn z tych stron na krótk chwil przed nadejciem gów-
nej armij nieprzyjacielskiej **).

Tene Chróciechowski , niedugo potem uzyska w sztabie

Radziwia list otwarty nastpujcej formy i treci:

*) w ogoszeniu na dwa dziea, pisanem w Paryu 21 lipca 1835, a
drukowanem w Wersalu u Kleffera, in-4to strona 3.

**) Patrz w Pamitniku Emigracji, w broszurze pod tyt. Bolesaw V.
artyku K. E. Wodziskiego.
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«Xo. 2289. W AYarszawie d. 3 lutego 1831 r.

Sztab Gówny.
Wzywam wszelkie wadze wojskowe i cywilne, aby Panu

Majorowi Cliróciecliowskiemu, któren si udaje z rozkazem
wyszej wadzy w województwa Augustowskie, Podlaskie i

Lubelskie, nie odmawiay pomocy, jak on od wj-mienionych

wadz da moe.
(podpisano) Szef Sztabu Gównego

Ga Bdy Mroziski.'^

Radziwi by take wj-prawi na Woy oficera Nyk. O
ile rzd narodowy wpywa do tych czynnoci poprzedzaj-

cycli odpraw Deniski? jaki by cel misji, jak brzmiay in-

strukcje dla emisarjuszów? dotd zostaje to w tajemnicy.

Chrociecliowski przesya foliay raportów wodzowi na-

czelnemu, prezesowi rzdu i marszakowi sejmu, u którego

by w szczególnem zachowaniu ; bra póniej nowe zlecenia i

dowody posannictwa w gównym sztabie Skrzyneckiego ; ale

to wszystko nie wywieca ani przedmiotu, ani granic jego

powagi. Cokolwiek bd, majc otwart drog do dziaania

jak i gdzieby mu si podobao, skierowa lot swój na po-

udnie, nie da si wyprzedzi nikomu, wpad do Galicji pod
koniec lutego, i zaoywszy sobie dogodne siedlisko w punkcie
równie zblionym do Podola jak Woynia, pocz dziaa.

Tak to bj-o rzecz naturaln, w kadej czci polskiego

kraju spodziewa si i oczekiwa wpywu wadzy narodowej,

zawizanej w pierwszym ognisku powstania, w stolicy; e
lada agent przysany z AYarszawy, mia od razu w pro-

wincjach moc sprystsz, nieli miejscowe, za dobrowoln
umow podnoszce si zwierzchnictwa. Otacza go jaki
urok. Nikt nie myla kontrolowa jego praw, rozbiera
jego zdolnoci osobistych. Rozumiao si samo przez si,

e powiernik narodowego rzdu, zasuguje na zupen ufno,
wie wszystko, potrafi wszystko.

Junta podolska przyja Chróciechowskiego w dobrej

wierze: uwiadomia zaraz stowarzyszonych po powiatach o

przybyciu ma zaszczyconego poleceniami najwyszej wadzy,
kazaa spiesznie gotowa si do ogólnego wystpienia z bro-

2ii. Rozesza si wie e dzie 3 (15) marca*), mia by
terminem powstania naznaczonym przez emisarjusza. Dzie
ten spez na niczem. Junta dala znowu wiedzie, i dla

wanych przyczyn wstrzyma si jeszcze naley. Jednak
w okolicach nadgranicznych mianowicie, ruch by ju obu-

*) By moe i Chiociechowski termin ten stosowa do wyprawy
z Zamocia na Ucilug; prócz zblienia ilat wszake, nie masz innego na
to dowodu.
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tkoiiy zbyt mocno. Wiciu wydobyo bro z ukrycia, lekce-

wayo baczno policji moskiewskiej. Kto wic sdzi si
by skompromitowanym, lub uniós si zniecierpliwionym za-

paom, bieg do Galicji.

Galicja dla prowincji ssiednich staa pod bokiem jak
schronienie od niebespieczestwa, i jak przysionek do wnijcia
na plac toczcego si boju. Chytro gabinetu wiedeskiego
dozwalaa jej odegrywa te dziwn rol w walce, która ko-
niecznie musiaa odbudowa ca Polsk albo zakoczy si
klsk. Bogdajbymy, kiedy nam przyjdzie jeszcze raz pow-
sta, nie mieli adnej czstki naszego kraju niezajtej poa-
rem wojny; adnej granicy wewntrz, adnej neutralnej po-
tgi w ssiedztwie! Wszystko byo inaczej wówczas. Podug
dyplomatycmych widoków przyjtych u steru narodowej
sprawy, wierzono nawet, i przez spokojny zabór austrjacki,

bardzo dogodnie przemyca insurekcj w zabór moskiewski.
Aleksander Wereszczyski obywatel z Podola, obecny w War-
szawie i czj-nnie wpywajcy na formacj legji Litewsko-Wo-
yskiej, zosta upowaniony formowa w Galicji legj Po-
dolsk. Mia on tajemnie nawerbowa ludzi, zakupi bro,
amunicj, konie, i w zanadrzu austrjackiego rzdu uksztal-

ciwszy swoje hufce, wnie chorgiew powstania na Podole

;

nim wszake tego dokaza zdoa, sta si nowym powodem
do emigracji tak szkodliwej zamiarowi patrjotów zbieraj-
cj^ch si u siebie.

Obok tych misternych zachodów^ celem zajcia gubernji
poudniowych w tok ogólnej sprawy, zosta te dotknity
prosty rodek, z którym wszystkie inne w cisym powinny
byy by zwisku, który sam jeden uyty przezornie i dziel-

nie, móg sprawi zupeny skutek.

Dnia 1 marca, jenera Dwernicki w marszu z Kozienic do
Puaw otrzyma rozkaz i na Woy. eby temu rozkazowi
uczyni zado, trzeba byo najprzód przej Wis i znie
Krejca, który w sze puków jazdy i 19 dzia pozostaych
mu z 24 po wieej porace pod Now Wsi, móg broni
przeprawy na drodze do Lublina; trzeba byo potem mie
dostateczn si przeciw wojskom nieprzyjacielskim za Bu-
giem. Naleao wic spodziewa si, e szczupy korpus, co
dopiero pod Stoczkiem zdoby dla siebie artylerj, zostanie

pomnoony na to wielkie przedsiwzicie. Wódz naczelny
zamierza podolmo j^rzeznaczy na ten cel wieo formowany
oddzia jeneraa Sierawskiego ; ale gdzie miay i^oczy si
dwie oddzielne siy i kiedy niewtpliwie rozpocz wypraw,
tego zdaje si nie przewidywa i nie naznacza wj-ranie. To
pewna tylko i zaleca jeneraowi Dwernickiemu, po dojciu do
Zamocia, zostawi w twierdzy reszt korpusu, a wziwszy
1500 jnzdy i 4 armatki trzyfuntowe, dotrze do granicy na
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zwiady i wedle okolicznoci pomkn si dalej albo wró-
ci. Jenera Dwernicki, którego serce staropolskie, od po-
cztku rew^olucji wyrywao si za ciasny okres kongresowy,
zdaje si e take nie zajmowa si ani cisym rachunkiem
ile mu potrzeba byo, ani myl cisego wykonania rozka-
zów wodza. Polegajc na 4000 swoich towarzyszów sawy,
spiesznie ruszy najprzód, przeby Wis, dognawszy Krejca
pod Kurowem zabra mu cztery dziaa, ca baterj tylnej

stray zniszczy, i bez przeszkody wszed do Lublina. Krejc
przeposzony za Wieprz, zostawi drog na W^oy otworem;
ale wiosenna rozwod zaskoczya Dwernickiego w Krasnym-
stawie. Wysaw^szy szefa sw^ego sztabu pukownika Osiskiego
do gównej kwatery, z raportem szczegóowym o sile kor-
pusu, z przeoeniem i potrzeba powikszy t si, i z -
daniem dokadnej instrukcji wzgldem operacji za Bugiem,
zwin si pod Zamo i 13 marca stan w Nowem Miecie.

Tego dnia datowany raport Dybicza okazuje, e feld-

marszaek zgad od razu dno korpusu awansujcego na
prawym brzegu Wisy. wietn t garstk, wedle jej czy-

nów i wedle doniesie poraonych swoich jeneraów, rachu-
jc na 15,000, odkomenderowa przeciw niej 20,000 pod do-
wództwem Tola; nie zaniedba zapewne przesa stosownych
rozkazów Rydigerowi, który jak pokazao si póniej, potra-

fi zgromadzi 13,000. Wódz naczelny polski, móg widzie
e wyprawa na Woy posugiwaa szczliwie do kartowanej
wycieczki z stolicy; co za dalej miao j spotka, to zdaje

si zostawia losowi, to byo zagadk, nad której rozwiza-
niem musia myle jenera Dwernicki.
W tern trudnem zadaniu, jedna tylko zachodzia ogólna

pewno: e wojsko regularne niosc powstacom w^sparcie,

polegao cakiem na wzajemnem wsparciu od nich. Taki
stosunek midzy korpusem a prowincj, wymaga przede-
wszystkiem jasnego pojcia o stanie rzeczy za Bugiem.

Obecny w Zamociu pewien Wolyuianin nie wiele móg
owieci w tej mierze; zarcza ogólnemi wyrazami, i duch
mieszkaców jest najlepszy i wszyscy gotowi s chwyci si
do broni. Drugiego dnia przyby z nad granicy inny oby-
watel woyski. Ten si nieprzyjaciela podawa na 9000 i

4 batcrje artylerji, udziela wiele dobrych, lecz zawsze nie

do pewnych nowin. Jenera dodawszy mu oficera Were-
szczyskiego, odprawi z listami do kilku znakomitych osób,
dajc od nich dokadniejszych wiadomoci tak pod wzgl-
dem si moskiewskich, juko i przysposobie do powstania.
Wnet potem IG marca, stawi si w gównej kwaterze w No-
wem Miecie major Chróciechowski i okaza dowody swo-
jego posannictwa. Urzdowy jego charakter wzbudza ufno,
ale z tego co mówi, a o czem wiadomo byo rzctchli^j, da-
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wao si postrzega , e nie zapuszcza si w p^j^l) kraju , e
zbiera j)o<j;loKki nad p^ranicji- Jenera Dwernicki napisa
odezw do obywateli Woynia, w której zapowiada i przy-

niesie im i)omoc, skoro tylko dro^^i podeschnjj; zachca do
zg"ody i jednomylnoci, zaleca bez zwcki sposobi si do
boju, radzi bardziej skompromitowanym ukrywa si do tej

niedalekiej chwili, da tylko eby kilkadziesit koni przy-

gotowanych pod dziaa, czekao go u granicy, i doda, e
przez wysanego majora Chróciechowskicgo dalsze stosunki

z nim utrzymywane bd,. T odezw obejmujc bardzo

mao instrukcji, wrczy Chróciechowskiemu z poleceniem,

aby popieszy na AYoy, wywiedzia si o wszystkiem dosko-

nale, i powzite informacje dostarczy jak najrychlej, ('hrócie-

chowski wyjecia natychmiast.

Odtd olDOwiski emisarjusza urzdowego byy wyrane i

okrelone , a niezmiernie wane. On szczególniej (bo naj-

wikszy mia kredyt) powinien by ca usilno w to poo-
y, eby midzy wodzem w^yprawy, a naczelnictwem gotu-

jcego si powstania, zaszo cise porozumienie. Obaczymy
zaraz e mimo licznych zawad, gorliwo i roztropno do-

pi tego celu moga.

VIIL

Wie o przybyciu jeneraa Dwernickiego pod Zamo,
rozmijaa si na Woyniu z wojskami moskiewskiemi , bez
wzgldu na z drog spiesznie dcemi ku Bugowi. W^ród
ruchu nieprzyjaciela, obudza si niespokojny ruch patrjo-

tów. Od dawna z rónych niedocieczonych róde pogoski,
miejscowe domysy, a nieraz nawet wasne yczenia brane za

nadzieje, upowszechniy tu wiar, e waleczny i szczliwy
wódz, niechybnie w tym celu przeby Wis, eby na ziemi
rodzinn przodków swoich ujarzmionym braciom przynie
znami swobody. Skoro wic stan o mil 10 od granicy,

nikt nie wtpi e lada dzie ukae si za Bugiem. Ale nie

by to ju ów szczególny moment powszechnego entuzjazmu,
kiedy jeden wystrza dziaa móg cay kraj poruszy. W na-

szym narodzie nic nie w^yrówna potdze pierwiastkowego za-

pau ; lecz trzeba na gorcym razie uy tej siy, bo póniej
adne rozmylne sposoby, adne systematyczne roboty zast-
pi jej nie zdoaj. Dugie zmowy zwykle czyni zamiar
trudniejszym do wykonania przed zaoonym kresem przygo-
towa, nieli by w pocztku. Obyw^atele Woynia, nie sprz-
eni jeszcze pod ster jednej wadzy, syszeli wszake e s
jacy naczelnicy, którzy zajmuj si interesem powstania;
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widzc nieprzyjaciela poruszajcego si spiesznie i bacznie,

posiadali jedni na drugich, czekali póki kto z góry nie da
objanienia, rozkazu, hasa. W ogólnoci strony dalsze zwra-

cay oczy ku nadgranicznym. Nieszczcie tak chciao e
wanie nad granic kongresow najmniej znalazo si po-

trzebnego usposobienia. Wszyscy ci, którzy tu trzymali przo-

dek, nie odpowiedzieli swoim obowiskom. Jednych ozibo,
drugich przewrotno, innych przy najlepszych chciach mylne
albo sabe pojcie rzeczy, sprawiy ten skutek, e midzy
korpusem posikowym a powstaniem, wisiaa cigle jaka
mga dla obu stron zasaniajca przyszo.

Chróciechowski nawiedzi ten szczupy odcinek Woynia
przed Styrem, ogarnity ju wojskami Rydigera, i nie mia
przemkn si dalej. Osiadszy tu w domu zacnego i mo-
nego patrjoty, nie umia nawet jego wpywu skierowa do

istotnego celu; puszcza tylko w najblisze rce pismo jene-

raa, nie szczdzc z wasnego natchnienia bardzo retorycznych,

a w gruncie prónych odezw. Co wtenczas czyni Pramow-
ski ze swoj wadz odziedziczon po mistrzu kosynierów?

tego nie masz ladu ; lecz grajcy rol naczelnika w powiecie

krzemienieckim, marszaek Bóbr, nie pozosta bezczynnym:
komentowa odezw Dwernickiego. Spodziewa si rychego
przyjcia korpusu, ukrywa si w razie przeladowa ze

strony rzdu, dostarczy konie nad granic; podug niego

znaczyo, e jenera widocznie ma zamiar, dopiero wkro-

czywszy w prowincj stosownie do swoich planów urzdzi
i ruszy powstanie. Uwagi te atwo trafiay do przekonania,

kiedy nikt lepiej nie naucza.
Na Polesiu wszake, skoro doszed jeden z okólników

emisarjusza zapowiadajcy ryche przybycie wojsk polskich,

poczto jawniej ni ostrono pozwalaa gotowa si do

wystpienia z broni: kuto piki, osadzano kosy, zgromadzano
strzelców po dworach. W dobrej nadziei przypieszan czyn-

no, przerwa wnet inny skrypt Chróciechowskiego , który

donosi, e jenera Dwernicki dla zej drogi ruszy z pod
Zamocia nie moe. Trzeba byo w wielu miejscach sprz-

tn czemprdzej or, a zwróci wszystkie zabiegi do uci-

szenia rozruszonej policji. Olizar natenczas w swoim domu
©stawionym stra niby przeciw cholerze, a istotnie przeciw

andarmom, których spodziewa si co moment, zaj si
uoeniem pism do jeneraa Dwernickiego, w których malo-

wa mu moralny stan prowincji i podawa nawet projekt ko-

deksu tymczasowego, jakiby naleao przyj w pierwszych

chwilach powstania. Pisma te gdyby byy doszy, mogy
sprawi bard/o dobry skutek; lecz nie do troskliwie obmy-

lone pierwej rodki komunikacji tajemnej, upady zupenie

w natoku wojsk moskicwskicli. Oddalenie Polesia od sie-
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tlliska <j:ówiiC}io naczelnika, powodowao jeszcze do innych

stara Olizara. Widzia i)()irzcbc dla tej czci ki-aju osobnego
dowódzcy militarnego, któryby zalenie od rozkazów Pra-
inowskicgo niiejscowji; sia zbrojnjj, móg obraca. W tym
celu porozumia si(^' z pukownikiem M"""**, oficerem z cza-

sów l^apoleona, posiadajiicym doljre imi<^ i ozdobionym wielu

krzyami. Pukownik przysta na poda;} mu ])ropozycj.

Insurekcja zatem w tej stronie miaa taki skad wewn-
trzny, e nie trudno )yo zastosowa j do ruchu wyprawy.
W gbi Woynia, jakokolwick postpowali so)ie domnie-

mani naczelnicy i organizatorowie najwysi, to pewna jednak
e nie zl)ywalo ani na dzielnych patrjotach, ani na rodkach
uycia ich wypywu. Poniewa póniej rozkazy Chróciechow-
skiego mogy rozej si i wywrze swój skutek, poniewa
znajdowali si tacy ludzie jak Kóycki i Hoowiski; nie-

wtpliwie, rzecz dobrze prowadzona nad granic, uwolniaby
ca prowincj od zarzutów, które spady na ni niesusznie.

Z braku te trafnej i ywej czynnoci nad Bugiem wyni-
kao, i dwie inne jDrowincje poudniowe, postpoway dalej

w swoich urzdzeniach wewntrznych, jak gdyby nic nie zaszo,
co kierunek i kres ich krokom spiskowym wytkn powinno
byo. Oprócz chwilowych wstrznie sprawionych przez

pierwsze zjawienie si Chróciechowskiego w okolicacli Ka-
mieca, Podole i Ukraina spokojnie rozwijajc organizm na
wielk skal zamierzanego powstania, coraz cilejsze midzy
sob zawizyway stosunki.

Wkrótce po dopenionym wyborze naczelnika w gubernji

kijow^skiej
,
przybya do niego dejDutacja w imieniu Podolan

zapytujc, jak daleko Ukraina posuna swoje przygotowania;
poniewa Podole dostatecznie ju jest usposobione i da
porozumiawszy si z ssiedni prowincj, wspólnie przyst-
pi do rzeczy. W tym celu mia jakoby odby si zjazd

ogólny patrjotów podolskich 12 marca, na który zapraszano
wysanników z Ukrainy. Deputacja waciwie bya dzieem
kilku modych ludzi, nie majcycli od nikogo upowanienia;
lecz daa powód do w^aniejszych wypadków. Tyszkiewicz
przybywszy na miejsce zajDOwiedzianego zjazdu, prócz gospo-
darza domu zasta tylko jednego obywatela, który znajdo-
w^a si tu przypadkiem. Widzc wszake potrzeb zjedno-

czenia usiowa dwóch gubernji, napisa odezw do Podolan
zaclicajc ich, eby celem porozumienia si zobopólnego,
przysali wybranych z pomidzy siebie na dzie 22 marca
do Michaówki, wsi znanego patrjoty Wyrzykowskiego w po-
wiecie Winnickim.

Komunikacje wewntrzne na Podolu byy ju tak przez
zwiskowych uatwione, e pomimo wszelkie zawady jakie
rzd stawi, pismo Tyszkiewicza powierzone dwóm obywa-



112

telom, którzy z nim naradzali si 12 marca, rycho obiego

cay okrg zawisy od junty, i sprawio swój skutek.

W dniu naznaczonym zjecliali si do Michaówki delego-

wani ze wszystkich powiatów Podola, oprócz poudniowych:
backiego , olhopolskiego i hajsyskiego. Midzy delegowa-

nymi by i czonek junty.

Po dugich rozprawach o Sulatyckim, gdy przekonano si
e daremnie wicej na nalega, powoano Tyszkiewicza na

takiego naczelnika gubernji podolskiej, jakim by w kijow-

skiej
;
przyjto razem uchwa Kijowian, i podug roty przez

nich uoonej wykonano z obu stron przysig. Stosownie

do tej uchway naczelny organizator mia sobie dodanych

dwóch komisarzy: Stanisawa Raciborskiego i Karola Mar-
chockiego; wybór za organizatorów powiatowych zostawi

samym Podolanom, i zaleciwszy eby mu przysali list ich

imienn, oraz w^ykaz si zapewnionych w kadym powiecie,

wróci w kijowskie.

Tym sposobem oddana wadza jednemu, nie moga jednak

sta si od razu powszechnie wiadom i uznan w caej gu-

bernji podolskiej.

Powiaty poudniowe, które nie miay reprezentantów w Mi-

chaówce, dwoma dniami pierwej (20 marca) odbyy zjazd

w Hubniku u Jeowickich. Zgromadzeni tu obywatele zasta-

nawiali si take komu by powierzy ster powstania. Na
wniosek Wacawa Jeowickiego

,
prawie wszyscy obecni y-

czyli mie naczelnikiem Sulatyckiego , i polecono Aleksan-

drowi Jeowickiemu uda si do nowowybranego w imieniu

zgromadzonych.
A. Jeowicki speni poselstwo nazajutrz, Sulatycki tym

razem nie okaza si nieprzystpnym; owszem z zapaem i

rozczuleniem przyj ofiarowany mu zaszczyt; owiadcza e
jeli dotd odpycha wszelkie propozycje, to jedynie dla tego

i nie mia dosy ufnoci w tych, którzy mu je czynili; doda
nareszcie, i bdzie stara si odpowiedzie woonym na
obowiskom, aczkolwiek musi postpowa bardzo ostronie,

bo jest pilnie przez policj strzeony. Jeowicki wracajc
z pomylnym skutkiem, dowiedzia si w drodze o tern, co

zaszo na zjedzie w Michaówce, i popieszy zaraz do Tysz-

kiewicza, eby go uprzedzi i Sulatycki przyjmuje urzd na-

czelnika gubernji podolskiej. Tyszkiewicz idc za rad szla-

chetnego swego serca owiadczy, i gdy tylko ci którym
zaprzysig obowiski, zechc uwolni go od przysigi, chtnie

ustpi miejsca, owszem ile to w jego mocy, bdzie si stara

skoni Podolanów do posuszestwa Sulatyckiemu, jako ma-
jcemu najlepsz opinj pod wzgldem zdolnoci i cha-

rakteru.

W istocie wzito tego czowieka bya tak wielka i
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l)o\vszc<'Iiiia, i caa f^ubonija (llujro nic moga zrzec si^' nadziei

opieranych na jcj^o osol)i(>, i od czasu zjazdu w Michaówce
na wielu jeszcze zgromadzeniacli wszczynano mowy o nim.
Zgromadzenia te w pónocnej czci Podola odbyway si
cigle pod przewodnictwom junty. Po dokonanym wyborze
Tyszkiewicza w obecnoci kilku czonków towarzystwa pa-
triotycznego i nawet jednego z zasiadajcych w juncie,

waciwie komitet ten powinien by ju zoy swoj wadz;
uywa jej wszake raz e aden artyku uchway spisanej

w Michaówce nie sprzeciwia si temu, powtóre e wpyw
dawno nabyty nie móg by atwo zastpiony przez now-y po-
rzdek rzeczy. Nadto, poniewa Tyszkiewicz by mianowany
czonkiem junty i wszystkie jDolecenia rozsya za porednic-
twem uatw^ionych przez ni komunikacji, mniemali mniej
wiadomi zaszej zmiany, e w juncie zcentralizowa naj-

wysz wadze.
Junta na posiedzeniu swojem dnia 9 kwietnia, nakazaa

zjazd do Strugi dóbr Wincentego Stpow^sldego w powiecie
uszyckim, celem ustalenia wyboru naczelnika i ogólnego na-
radzenia si w interesach powstania. Stawili si tu dnia
11 kwietnia wysacy z powiatów : kamienieckiego, mohylow-
skiego, latyczowskiego , litjaiskiego i poskirowslciego , oraz
uczestnicy zjazdu w Michaówce i czonkowie tak junty, jako
te zwsku wolnych synów Podola. Mimo dostateczn wia-
domo o zapadycli formalnie postanowieniach, podniosy
si jeszcze gosy za Sulatyckim. Nakoniec kiedy wszyscy,
którzy mieli zrczno bliej go wyrozumie, zapewnili i
powoywa jego jest to tylko czas traci, zgodzono si jedno-
mylnie na uchwa przj^jt w^ Michaowice i w^ykonano przy-

sig, powsta za pierw^szym rozkazem Tyszkiewicza.

Po zjedzie w Hubnilcu, Izydor Sobaski, chcia iDrzewaad-
•czy si osobicie o usposobieniu Sulatyckiego i znalaz go
mniej gotow'ym, nieli by w odpowiedzi na poselstwo A. Je-

lowicldego. Wymawia si teraz e jest pilniej strzeony
przez policj i dla tego musi cofn dane jemu j)rzyrzecze-

nie. Sobaski z t wiadomoci uda si do Tyszkiewicza,
i \Y obecnoci Aleksandra Jeowickiego , który nadjecha za

innym interesem, powtórzyw^szy doniesienie o Sulatyckim,
wykona przysig na posuszestwo Tyszkiewiczowi i przy-

j od niego obowizek organizatora w powiecie olhopolskim.
Odtd nie byo ju wtpliwem dla adnej strony Podola, kto
jest naczelnikiem obywateli gotujcych si do powstania, i

od kogo naley czeka rozkazów.
Tak tedy przeszo we cztery miesice od chwili kiedy

wszystkie czonki dawnej Polski, za pierwszem uderzeniem
pulsu w królestwie przebiego ycie, a myl sterujca jej

siami zatrzymaa si u granic kongresowych ; Ziemie Ruskie

Wrotkowski. i. r
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ledwo zdoay usposobi swój wewntrzny organizm, eby ju
wasnym popdem dwign si i z wasnego rozmysu na
drog ogólnyci losów ojczyzny wej mogy. Dokaza tego

niezmordowany patrjotyzm. Starannie klei on wol do woli

i przez liczne szczeble zwierzchnictwa prowadzc budow
z dou w gór, nieznacznie zgite sklepienie zawiza wadz.
Jedna rka miaa teraz moc Ukrain i Podole wsadzi na
ko, mniej spojony Woy pocign cay, ich przykadem.
Dziwna jest a godna pilnego rozwaania w kadej garstce

naszego narodu praca spoecznego ducha. Od dziesiciu wie-

ków wielokro Polsk (e uyj sów Lelewela) «to staro-

ytne w Sawianszczyznie mrowisko, potratowa napastnik i

burze do szcztu prawie rozdy, zawsze wspólna mieszka-
ców usilno gromadzia swój kopiec tg narodowoci wo-
ni przejty.)) — Któreby z mocarstw dzisiejszych, Rosja,

Austrja, Prusy, raz roztrzaskane pod walcym si tronem,
choby nazajutrz nikt nie przeszkadza, wrócio do poprze-

dniego bytu? — Rónym czciom ojczyzny naszej, po roz-

maitych kolejach ucisku, po wieloletniej niewoli, przyszo
w rewolucji jDrzeminionej da prób mrówczego instynktu.

I wszdzie, w Królestwie, na Litwie, w Ziemiach Ruskich,

rzucio si zaraz obywatelstwo znosi do kupy skarb naj-

potrzebniejszy, szcztki zatraconej wadzy. W tej trudnej

robocie, kady odam kraju, okaza róne usposobienie ro-

botników, rón czysto domowego materjau, ale jednak
gotowo do powicenia dla ogólnego dobra interesów szcze-

góowych. Królestwo na wzór cudzoziemski rozwijao swoj
konstytucj wieej daty. Litwa z wieniaczym gminem po-
ruszajca si nagle, dorywczo dawne formy godzia z obecn
potrzela: w kocioach zaprzysigaa swoje konfederacyjne

akta, w powiatach stanowia patrjarchalne tymczasowe rzdy,
w obozach tylko szukaa ogólniejszego naczelnika. Szlachta

Ziem Ruskich nie napojona obc nauk, przez religijny prze-

dzia odcita od innych klas ludnoci, pod moskiewskiem
berem zakrzepa w starym obyczaju, skoro j ogrza promie
ojczystych nadziei, wystpia z najmocniejszem pitnem przed-

rozbiorowych czasów. Tylko w kierunku jej rozigranych

uczu swobody, tylko w pojciach wolnoci, zasza szczliwa
zmiana. Pena wigoru, pochopna do burzliwych uniesie,

hojna, miaa, nie rada zimno way i rachowa, z tym sa-

mym szyrmem sejmikowym , z tem ostrem cieraniem si
osobistego znaczenia, jak niegdy przodkowie jawnie rozbie-

rali moc rzeczypospolitej, tak ona w licznych zjazdach, w wie-

lomównych naradach, tajemnic wydobywaa z siebie publiczn
si, i jednozgodnie dya do najskuteczniejszego rodka
równie powstania jak bytu — do jednoci wadzy. Ten
zwrot umysów stanu okrzyczanego za gniazdo bezrzdu u



115

nas, ten postyp jego w s/tuco tworzenia wasnego naczel-

nictwa, jest barJzo poeieszajfjcym owoeein niedoli. Oby jeszcze
tylko nieprzerwana n^'(lza, nauczya go lepic^j sztuki posu-
szestwa!

Naczelnik Ukrainy i Todola lubo (lo])iero w drugiej po-
lowie kwietnia zosta uznany zuj)enie, by jednak czynnym
od momentu przyjcia obowif^sków w gubernji kijowskiej
8go, a w podolskiej 22go marca.

Przemieszkiwa on cigle, prawie na granicy dwóch pro-
wincji w powiecie lipowieckim, we wsi brata swego Ocze-
rctnej. Z tego ])unktu rodkowego wydawa dla obu in-

strukcje i rozkazy ; std te wybiega na krótko w t lub
ow stron ilekro wymagaa tego potrzeba. O mil od
Oczeretnej w Czerniawce u Krasickiego koncentroway sig

interesa Ukrainy. Tu czsto odbywano narady, tu przysy-
ano raporta i pienidze. Powiaty: lipowiecki, humaski,
zw^inogrodzki i machnowiecki, w którym Herman i Józef
Potoccy szczególniej dokadali stara, najprzód uczyniy za-

do uchwale. Wyprawieni póniej z upomnieniem od na-
czelnika obj^yatele, pobudzili gorliw^o innych. Rycho kty
jednego pokoju w Czerniawce zasypano rublami, z raportów
za wszystkich organizatorów okazywaa si pewno, i kady
powiat móg mie na pierwsze zawoanie, najmniej 500 uzbro-
jonych ludzi. Niedugo potem, komisarze dodani Tyszkie-
wiczowi z Podola, przybyli z doniesieniem, e i u nich take
na rónych miejscach zgromadzano podatek przepisany
uchw^a, e kady powiat gubernji jDodolskiej mia równie
w pogotowiu do 500 powstaców. Liczba ta wszdzie ska-
daa si tylko z jezdców albo strzelców zapewnionych po
dw'orach. Dziedzic wsi przyrzeka si na ko ze sw'OJ
sub domow i z drobn szlacht w ssiedztwie — to byy
hufce, które organizatorowie kadli w rachunek. Wocianie
mieli by póniej uyci; nie zaniedbywano w^szake oswaja
ich z myl i celami powstania. Poruszenie mas naleao
do dalszych widoków zawsze opieranych na pomylnoci
pierwszego wybuchu. Byy nadzieje z Galicji, z Kamieca,
z Baty , otrzyma bro i amunicj : rozwaano sposoby nad-
starczenia tego niedostatku: instrukcja dla kosynierów roku
94, przepisywana skwapliwie, sza w obieg.

Podug wic najsurowszej rachuby, w dwudziestu czterech
powiatach dwóch gubei^nji, od razu w^ystpi mogo 12,000
niewywiczonych wprawdzie, ale penych zapau i mstwa
ludzi. Nieprzyjaciela prawie nie byo. Cae siy moskiewskie
skupiy si nad Bugiem. Rydiger tak spiesznie sprow^adza
do siebie Kajzarow^a, e jego piechot transportowano na
wozach; Rot po nad granic cign z Modawji; dywizja
Buska uanów na posieleniu, nie miaa jeszcze rozkazu zebra

8*
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si w szeregi. ^Vyj^vszy Kijów i Kamieniec osadzone mo-
cniejszym garnizonem, w kadem miecie powiatowem znaj-

dowao si tj-lko po parset inwalidów utrzymywanych
zwykle do posugi policyjnej , a zatem po parset karabinów
•dla powstaców.

Drobne zaogi albo pukowe rezerwy jazdy i piechoty,

rzucone w Bacie, w Tulczpiie, w Biaej Cerkwi, w Machnówce,
w Skwirze i Radomylu, byy take raczej atwa zdobycz,
nieli przeszkod dla powstania.

O tern wszystkiem czyli jenera Dwernicki nie mia
potrzeby wiedzie? — Poczty prywatne z kadego punktu
przewoziy bez zawady pisma i posaców a do granic Ga-
licji i Woynia: powikanie dawnych zwisków i nowej orga-

nizacji byo tak wielostronne , ruch patrjotycznych zabiegów
tak ywy, zjazdy obywateli a mianowicie w stronie bliszej

Kamieca tak mnogie; czyli emisarjusz, który ociera si
ju o junt i pierwej samowolnie za jej wpywem chcia
prowincj poruszy, teraz majc prosty obowizek da wodzo-
wi wyprawy sposobno porozumienia si z naczelnictwem
powstania, nie móg trafi na adn yk insurekcji ukrai-
sko podolskiej?

Odezwa jeneraa Dwernickiego datowana 16 marca ledwo
ostatnich dni tego miesica przywasaa si do Oczeretnej.

Tyszkiewicz na pocztku kwietnia wysa Józefa Tomaszew-
skiego za Bug z doniesieniem o przygotowaniach i z prob
o rozkaz jak ich uy. Przez pi tygodni w rku naczel-

nika dwuch gubernji jedna tylko odezwa, która mu nic wska-

za nie moga. Kawzajem jeden tylko emisarjusz do wodza
korpusu, który choby podróowa najszczliwiej, do w por
wróci nie móg! Otó to jest przyczyna gówna smutnycli

nastpstw i dla regularnego wojska i dla powstaców, które

ju poczynay rozwija si jak z kbka.

IX.

Jenera Dwernicki zamiast spokojnego wytchnienia pod
Zamociem, znalaz tylko trudy i niebespieczestwa. Twierdza
we wszystkiego rodzaju zapasy le bya opatrzona, cholera

nawiedzia zaog i obóz, nieprzyjaciel coraz bardziej cienia
okrg kwaterunku i furaowania. Tol przeszedszy Wieprz,
rozcign si od Krasnegostawu ku Turobinowi; usiujc
przeci drog nad Wis i razem nie dopuszcza do Buga,
z lewej rki swojej posun puk jazdy z dwoma dziaami do
Skierbieszowa. Korpus polski, którego ko ju-awie od bitwy
pod Stoczkiem nie by rozsiadany, a moda piechota nie
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zrzucia z piec pakunku, musia wycioiicza si na wyprawy
po ywno, na podjazdy i utarczki z plc-j-druji^ccm kozactwem.
W ziiniu\j i wilgotnej porze najczciej pod (r()icn\ niebem,
w szczupym okr^f^u koo murów ubogiej twierdzy, trzeba
byo mnóstwo przeamywa przeszkód, eby polepszy wewn-
trzntj organizacj i stan matcrjalny oddziaów. Przy tych
codziennycli kopotach i pracach, przez dwa tygodnie dro-
giego czasu, zdaje si e jenera Dwernicki nic mia wolnej
godziny, zastanowi si dostatecznie, w jaki sposób powsta-
niu, a powstanie jemu moe by wsparciem. Modzie z Ga-
licji i z Woynia przybiegaa pod chorgwie narodowe: w jej

oczach i w jej sowach pon zapa dajcy otuch, e gdzie
tylko wojsko nadwilaskie stpi na dawn ziemi polsk,
wszdzie znajdzie nie odrodnych braci. Oficerowie i onierze
korpusu, sodzili sobie przykre chwile lepszemi nadziejami
za Bugiem. Wódz take caem sercem pragn zaprowadzi
ich na to nowe pole sawy: mawia e choby z jednym
onierzem poniesie haso swobody jDrowincjom ujarzmionym,
Ale co si w tych prowincjach dziao , czego w pierwszej
potrzebie zamania trzykro silniejszego nieprzyjaciela, po
nich samych móg si spodziewa, o tem nie wicej wiedzia
jak jego onierze, oficerowie, i modzi ochotnicy, którzy
z nadgranicznych okolic przybywajc, nie wiele umieli po-
wiedzie o stanie rzeczy w gbi kraju. Czeka wic nim
drogi podcschn, nim nie powróc posacy, do gównej kwa-
tery i na Woy wyjDrawieni. Tak upyno dni pitnacie..

Nakoniec doniós pukownik Osiski listem z Zawichostu,,

e wiezie odpowied z Warszawy i tylko dla przecitych ko-
munikacji sam do obozu dosta si nie moe. Rzd Naro-
dowy przysya jeneraowi 200,000 w listach bankowych na
jego imi wydanych. Wódz naczelny posików w ludziach
zupenie odmówi, a zaleca niezwocznie za Bug rusza^
Z tej strony tedy upady ju wszelkie nadzieje : powstania
zostao jedyn podpor korpusu.

Nadbieg te 31 marca Chróciechowski z Woynia. Przy-
wióz on od znanego dobrze obywatela z nad Styru zapew-
nienie na pimie, e jest gotowo do powstania i e konie
dla artylerji bd nad Bugiem. — Wicej dowódzca korpusu
nie da. Ale jak t gotowo emisarjusz zna i przedsta-
wia, jakie podawa rodki zastosowania jej do rachó\v wy-
prawy? — tego z póniejszych wypadków dostrzedz nie
mona. Zreszt naglejsze wzgldy militarne nie dozwalay
ju oglda si na bardziej oddalone widoki. Jenera Dwer-
nicki musia albo i szuka nieprzyjaciela na Woyniu, albo
lada moment broni si od niego w królestwie. Poniewa
wic wiatry wiosenne podsuszyy cokolwiek rozwód, posta-

nowi zaraz marsz rozpocz, i poleci Chróciechowskiemu
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eby po Woyniu i Podolu rozniós wiadomo, e za dni
dziesi Icorpus polslci stanie na prawym brzegu Buga. Czy
jenera wsliazywa wjTanie, co ta wiadomo miaa si:)rawi.

czy zastosowanie si do niej zostawia przenikliwoci insu-
rekc3'jnego naczelnictwa; zawsze jednak znowu caa sprawa
zwisku midzy korpusem a powstaniem trzech prowincji,
zawisa na majorze Chróciechowskim.

Tego samego dnia emisarjusz opuci obóz, a oddziay
stojce w okolicaci Zamocia, odebray rozkaz przymaszero-
wania nazajutrz do Nowego Miasta. Uprzednie demonstracje
w stronie zachodniej twierdzy, kilka utarczek pod Starym
Zamociem i rozkazy dane wójtom gmin Turobina i Gorajca
eby przygotowali ywno dla wojska narodowego, zwróciy
uwag Tola ku Wile. Tymczasem korpus polski 3 kwietnia
stan pod broni i ruszy w pochód na Zwierzyniec, skd
5 po uroczystem naboestwie z powodu otrzymanej wiado-
moci o zwycistwie pod Dembe, ruszy dalej przez Niemi-
rówk i Tyszowce. 9 o drugiej z poudnia, czoo kolumny
zbliyo si pod Kryów. Marsz tak by dobrze ukryty, i
zachwycono tu sotni kozaków, z których kilku ledwo wpaw
uszo na drug stron do Krzeczowa.

Jenera Dwernicki mia piechoty 134G, jazdy 2523 i arty-

lerji dwie baterje: ogóem 4088 ludzi, co skadao cztery bry-
gady. Nieprzyjaciel jeszcze nie wyszed by z bdnego mnie-
mania o tych siach. Tol nie miejc dziaa zaczepnie, we
20,000 pozosta rozcignity nad Bystrzyc: Rydiger cofn
si od Buga do Chobutowy ku Luckowi , eby cae swoje
13,000 skoncentrowa. Dnia 10 kwietnia poczto most robi
i nazajutrz równo ze witem spenia si obietnica Dwernic-
kiego — korpus jego stan na ziemi Woynia.

Wypadek ten w walce 1831, równie pod wzgldem poli-

tycznym jak militarnym jest jednym z najwaniejszych. Do-
piero pierwszy raz rewolucja listopadowa dowodnie pokazaa
i Europie i Moskwie, e idzie rzecz nie o kart przez Ale-

ksandra podpisan; ale o byt dawnej Polski. Huczne sowo
«Nie masz Mikoaja » i wymownie alcy sio wiatu manifest
izb sejmowych, pozostayby j)amitk piknej obywatelskiej
odwagi i piknych patrjotyc/.nych uczu wynurzonych w czte-

rech cianach sali zamkowej
,
pozostayby moe wystawione

na urgowisko jak czcze przechwaki, gdyby nie wspar ich

krok wojenny, który czczym zapdem miaoci nie by. Nie
wchodzc w rozbiór, z jakich to przyczyn wyniko, przy-
pomnijmy sobie tylko ówczesne powodzenie sj)rawy naszej

w pohi. Szczliw wycieczk naczehiego wodza, Dybicz
uszkodzony i odparty od stolicy, donosi carowi e rozruchy
w guberni wileskiej wszczte , zmuszay go skoncentrowa
gówn armj ku granicom cesarstwa, trzyma si zatem linji
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oporacyjnej nud liiigiem. Tymczasem j;ik niewiele l^rako-

wao eby i ta linja staa si^» nie i)od()l)n{j; do utrzymania.

Na ]H')ln(>cy <:c\vatowiiie rozwijajce si^' powstanie Ijitwy, lada

okolicznoci pomyln wsparte, mogo teatr wojny prze-

cign nad Niemen; na poudniu Dwernicki by ju za

Bugiem. Tol musia wraca do Dybicza, Krejca Sierawski
mia na wodzy; od pobicia Kydigera przeto zaleao prze-

niesienie boju po nad brzegi Dniepra.
Wyobramy teraz gdyby naprzykad dzie ukazania si

polskiego korpusu na Woyniu przed Styrem, w obliczu tego
wszystkiego, czem Moskw^a moga tu opiera si Polsce zdo-

bywajcej wasn ziemi, eby ten dzie wielki, uroczysty,

by dniem powstania reszty gubernji woyskiej, caej Ukrai-

ny, caego Podola! Czy w- takim razie Rydiger, któremu ani

Rot, ani znaczna cz oddziaów Kajzarowa nie mogyby
popieszy w pomoc, który póniej niczem nie zagroony
z tyu, bez skutku jednak stoczy bitw pod Boremlem, zdo-

aby nie puci Dwernickiego w gb kraju?
Oto jest w jaki sposób powstanie powinno byo i mogo

dopomódz wyprawie. Nowe puki, konie pod artylerj, pie-

nidze, wszystko by znalazo si potem, pierwej za byo da-

remnem marzeniem.
Okazaem w powyszyci rozdziaach jak daleko organi-

zacja insurekcyjna Ukrainy i Podola dosza w poowie kwie-
tnia, jak jej naczelnik mia wadz i uatwione rodki dwie
gubernje rozkazem, trzeci przykadem powoa do broni.

Niechby tylko w kadym powiecie 500 zapewnionych pow-
staców jednego dnia rzucio si na swoj ga carskiego

rzdu; niechby z dwudziestu czterech powiatów, dwunastu
tylko udao si zgnie u siebie si moskiewsk, juby nie

mai cay cel by osignity. Jeli powaga Tyszkiewicza nie

miaa dosy mocy, jeli ziemiaska nieznajomo rzeczy

wojennej, przygotowaniom zakadaa kres nieoznaczony ; roz-

kaz jeneraa polskiego wyrany i przysany wczenie, usu-

nby wszelk wtpliwo.
Oto jest w czem wódz wyprawy powinien by i móg naj-

gówniejsz przysug uczyni powstaniu. Instruktorowie, za-

siki w amunicji, przepisy porzdkowe, wszystko to staoby
si bardzo uytecznem póniej : pierwej myle o tern byo
daremnie.

Wyprawa nie do silna eby moga sama znie nieprzy-

jaciela za Bugiem, powstanie zawsze oczekujce wypadku,
któryby mu wskaza dogodn por, czemu teraz w tej jedy-

nej, najdogodniejszej chwili nie poday sobie rki? Ledwie
nie trzeba przypuci e jaki duch nieprzyjazny sprawcie na-

szej , stara si o to aby tyle dobrych chci, tyle gorcych
uczu, poszo za nic, aby wszystko co powinno byo dziaa
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•wspólnie, rozsypao si na mnóstwo osobnych, prónych
wysile.

Major Chróciechowski siedzia w Galicji; patrjoci okolic

nadbuaskich nie wiedzieli nawet na kiedy maj dostawi
obiecane konie; na Polesiu i w gbi Woynia zupena pa-

nowaa cisza; emisarjusz Tyszkiewicza po za linj wojsk By-
digera szuka przesmyku do dalszej podróy jak mniema a
pod Zamo; Ukraina i Podole krztay si wewntrz
zwykym trybem; gorliwy, hojny dla ojczyzny Wereszczyski^
nie wiem na jaki czas sposobi take swoj legj niewido-

m. Jenera Dwernicki z garstk okryt wawrzynami zwy-

ci^stw, ufny w narodowego ducha, który jego serce tak ywo
przejmowa, powierzajc si szczciu nie odstpnemu dotd,
rzuci si wród niebespieczestw przewidywanych od dawna,

i rzek braciom ujarzmionym: «oto jestem midzy wami —
teraz -albo nigdy.)) Sowa te odbiy si o szeregi moskiew-

skie i zostay bez skutku. W ciasnym zakresie przed Sty-

rem, chociaby tysice rolników zbiego si pod chorgiew
polsk, maoby na to zwaa nieprzyjaciel; sam odgos wy-

buchajcego powstania po caym kraju za nim, odjby mu
przytomno i odwag.

Stao si inaczej. Odtd pamitne , wielkie czyny dziel-

nego wodza i czterech tysicy najwaleczniejszego onierza,
s zupen epizod w dziejach i kampanji i powstania, a
nim po szesnastu dniach, smutny ich koniec nie wpynie
znowu na ogólny tok rzeczy. Odtd w prowincjach po-

udniowych, wiele wspóczesnych zdarze trzeba rozwaa
osobno. Poczn najprzód od wspomnie, które z bohater-

skiemi komi braci nadwilaskich zostay na ziemi Wo-
ynia *).

X.

« Jakie mia wyobraenie Rydiger o korpusie Dwernic-

kiego i z jakiemi siami przeciw niemu wystpowa, dowodz
nastpujce sowa rapportu Dybicza.)) — Dnia «28 (v. s.)

marca, oddzia buntowników pod dowództwem ja. Dwer-
nickiego, attakowa nasze przedni stra pod Kryowem, a

29 zacz siami bardzo znacznemi przechodzi Bug midzy
Uciugiem a Latowiem. Jl. Rydigier dow. 4 korpusu ka-

walerji rezerwowej, nio mogc wzbroni przeprawy z silami,

które zgromadzi pod Wodzimierzem, cofn si nad Styr,

\

*) Nastpny opis umieszczam w skróconym wycigu z artykuów Ana-
stazego Dunina, drukowiinycli w l'araictniku Emigracji Polskiej.
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a to w i-olu skoncciitrowiuiia w.szclkidi oddziaów kor])US

jego skadajcych, tudzie puków pieszy cli 3 korpusu odda-
nych je<]^o dowództwu, i posików dcych od pierwszej

annji, dhi dania tym sposobem dziehiego odporu l)uutowni-

kom i roz])ocz^'cia kroków zaczepnycli slcoro tylko bdzie
mona. W celu uatwienia tych przedsiwzi, naczelny
wódz czynnej armji da rozkaz jowi. Kreutz, rzuci si
z 5 korpusem kawaicrji na ty kori^usu Dwernickiego.

»

«Siy nieprzyjaciela o których ten rapport wspomina,
oprócz posików z lej armji wynosiy do 13,000 ludzi ze

stosown iloci artylerji. Jeszcze w królestwie przewidy-
wa j. Dwernicki jak mocnego przeciwnika spotka na Wo-
yniu.))

Ze Gejsmar, Krejc, i Dybicz nawet, mieli zawsze korpus
Dwernickiego za kilkunasto -tysiczny, e ten ostatni szcze-

gólniej stosowa do tej mylnej opinji ogólne poruszenia
gównej armji, na to mielimy liczne dowody. Rydigier by
w tym samym bdzie; nie mia broni przejirawy, jak po-
wiada, i potwierdza t opinj cofaniem si na Chobutow
i trzymaniem si pozycji lenych. Rzuci si na mocniej-
szego przed sob Rydigiera nazajutrz po przejciu Buga,
byoby to ze strony Dwernickiego stawi na kart ca wy-
praw. Po przegranej bitwie w cóby si bya obrócia in-

surekcja, któr protegowa przyby, i której wspódziaanie
z korpusem byo (to jest by powinno byo) zasad jego
postpów? — Wypadao wic unika bitwy, a e i wielkie
skady moskiewskie i zamoniejsze przysposobienia znajdo-
way si za Styrem, najwaniejsz byo rzecz, ubiedz Ry-
digera u przeprawy, lecz równie i nie podobn; Rydigier
bowiem zawsze by o dwa marsze naprzód, mia onierza
niepotrzebujcego wypoczynku i wszdzie gotowe przeprawy.
Styr przecina granic Woynia z Galicj, pynie ku uckowi
przez okolice mniej lene, od ucka do Prypeci cignie bieg
Polesiem. Dwie byy drogi do Styru: lena na Chobutow
i Torczyn, odkryta na Horochow i Boremel. Przewag kor-
pusu polskiego stanowia jazda ; Rydiger mia ca dywizj
piechoty i dobr artylerj. I na Chobutow byoby to

naraa swoj stron sabsz, a uderza w mocniejsz nie-

przyjaciela; Dwernicki uda si przeto na Horochow.))
«Dnia 11 kwietnia korpus maszerowa z Krzeszowa na

Lotawi, Zabocie, Iwanicze do Porycka. W Lotawiu
pierwszy raz onierz królestwa, ujrza wocian wojaiskich
przeznaczonych na rekrutów do wojska moskiew^skiego. Byli
w dybach i kajdanach. Rozkuto ich natychmiast przed
frontem. J. Dwernicki rzek do uwolnionych: «Wolno
któr odbieracie jest dzieem onierzy polskich, których
przed sob widzicie; oni wam j przynosz, powitajcie icli.)) —
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Zaraz wyda rozkaz do okolicznych wiosek aby wszdzie
wypuszczono rekrutów, a wadza miejscowa w Latowiu na-

tychmiast go w koo rozesaa.))

'.Dochodzc do Porycka. j. Dwernicki postrzeg za mia-

stem cignicy od lasu pluton kawalerji nieprzyjacielskiej.

By to patrol puku kargopolskiego dragonów, sam puk sta
przy ogrodach za miastem. Idce w awangardzie korpusu
polskiego dwa szwadrony: jeden 4 strzelców, drugi 2 ua-
nów, odebray rozkaz przecicia di'ogi do lasku i uderzenia

na puk. Piechota posza zaj Poryck. Dragoni postrzeg-

szy kusem idce do nich szwadrony, siedli na ko. lecz do-

pdzeni przez szaserów, zaraz swój cay czwarty szwadron
z bagaami utracili : w rezerwie idcy uani nadbiegli na bój,

i pozostae trzy szwadrony o mil przeszo gonili; tak nie-

podobnem byo dla oficerów wstrzymanie zapau onierza.
Wszystko zostao rozbite: na placu pado przeszo sto ludzi,

w niewol dostao si dwiecie kilkadziesit i 240 koni. Puk
kargopolski dragonów wsawiony w wojnie tureckiej, o trzy

plufony kawalerji polskiej . rozbi swoj zabakask repu-

tacj. Mny jego dowódzca, pukownik Gazanap, zawsze

ostatni w odwrocie, odebrawszy kilka ran zaledwie z nie-

dobitkami uciec zdoa. Tak tedy pierwszy dzie w\-prawy

wopiskiej korzystnie by rozpoczty. Korpus stan na noc

w bok o wiorst od Porycka zajtego przez cz piechoty.

Dywizjon kawalerji pomaszerowa w rezei-wie za cigajcemi
dwoma szwadronami. Nade dniem wrócia kawalerja pro-

wadzc jeców i przynoszc razem wiadomo, i znaczne

siv nieprzj^jacielskie znajduj si w Markostawach o mil

dw-ie od Porycka. Dnia 12 zrana nowe patrole wysane ku

linji nieprzyjaciela, widziay jego kolumny cignce od Mar-
kostaw ku Skurczom, gdzie przenie si miaa gówna kwa-

tera moskiewska. Rydiger zudzony zrazu rekonesansem
posanym od Buga pod Wodzimierz, cofn si by z Cho-

butowy do Lokacz , eby stosownie do porusze Dwernic-

kiego, w- t lub ow stron atwo si móg obróci; teraz

za spiesznie obchodzc prawe skrzydo korpusu polskiego,

stara si zastpi mu drog do Styru.

»

« Tego dnia w Lachowcu jl. Dwernicki wj-da prokla-

macj do Woynian w nastpujcych sowach: «Ju za bosk
pomoc na ziemi waszej udao si nam pobi nieprzyjaciela.

Puk kargopolski dragonów dwoma swadronami naszej jazdy

rozbity, w poowie jest w naszych rku. Ufni w wito
sprawy powstawajcie wszyscy razem. Korona i Litwa walcz
i zwyciaj. Przynosz wam narodowo i dawne swobody.

Teraz albo nigdy.-

«Po dostatecznem rozpoznaniu pozycji nieprzyjaciela,

w d. 13 kwietnia . ruszy korpus z Lachowca dwiema ko-
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luinnami. Wicr/clilcjski ze swoj brygada iidajiic si w Iowo
na Zawidów, Podberczic i Mirków do Horocliowa; jenera
'/. reszt, iia Milatyn, Pieczychwosty i Ochopów do Dru-
kopola.»

«W Drukopolu zebrani obywatele czekali na jla. Dwer-
nickiofco ; mia si z nimi porozumie wzgldem insurekcji,

utworzenia dla kraju najdogodniejszej organizacji, sowem
wzgldem energicznego rozwinicia zasad rewolucyjnych. Po-
witawszy w imieniu ojczyzny zebranych obywateli, zapyta
j. Dwernicki, czemu nie zasta koni pod artylerj, których
by da, i w jakim stanie znajduje si insurekcja? Oby-
watele z swej strony owiadczyli, i wcale nie byli uprzedzeni
o czasie jego wkroczenia na Woy; co si za tyczy insu-

rekcji, maa ich cz owiadczya si z gotowoci do boju.

Przytoczeni przewanemi siami Rydigera nie mieli czasu
czyni naleytych przygotowa, nadbiegli w tajemnym za-

miarze policzenia owych dwudziestu tysicy ludzi, które
wedug upewnie emisarjusza urzdowego, miay skada
korpus obozujcy pod Zamociem. Szczupa garstka wznie-
caa smutne przeczucie w rozpoczynajcych mierteln walk
z mciwym i potnym wrogiem. Wida byo w umysach
obywateli wielk niespokojno, któr wzmagaa ju rado
z widoku braci, ju niepewno wynikajca z braku jednoci
midzy naczelnikami powstania. Jenera Dwernicki w imie-

niu rzdu narodowego ustanowi 14 kwietnia wadz krajow
woysk. M. Czackiego mianowa regimentarzem woje-
wództwa woyskiego , inni odebrali rozkaz udania si do
przeznaczonych sobie okrgów dla sj^rawowania w'adzy admi-
nistracyjnej , organizowania na wszystkich punktach powsta-
nia, z prawem nakazywania obywatelom dostawy koni,

ywnoci, i t. d. Te tymczasow-e rozporzdzenia miay by
uzupenione po stoczonej bitwie, której si lada dzie spo-
dziewa. »

Poczytuj za rzecz potrzebn wtrci tu ogóln uwag
nad pojciem, jakie podczas przeszej wojny naszej miano o
ziemiaskiem powstaniu. Sdz bowiem e to objani nie-

które wtpliwoci wzgldem Woynia.
Zdobywa Napoleon kraje i zaraz stanowi w nich admi-

nistracj, która dostarczaa Dnu nowych si zdobywczych,
móg nawet czstokro czyni to bez wzgldu na przychylno
lub nieprzychylno opanowanego narodu, kiedy jego armja
zasaniaa w lad postpujc organizacj. Tak zamierzy
sobie Dyktator zdobywa Polsk we 30,000 wojska, odpiera-
jc od stolicy pikro liczniejszego nieprzyjaciela. Naród,
jego duch, i materjalne rodki za linj bojow moskiewsk,
nie wchodziy inaczej w widoki kampanji, tylko jako zasiek
dla regularnych szeregów w miar ich zwycistw majcy
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przybywa. Zwykle po wielkim genjuszu, wreszcie po wiel-

kich wypadkach, zostaje na dugie lata dla tumu naladow-
ców blask niebespieczny jak lampa dla mów wieczornych.

Rewolucja listopadowa, praprawnuczka lechickiej wolnoci,
z kolebki nad któr unosi si sztandar trójkolorowy na
szczerbcu Bolesawów zawieszony, dziwnie sprzecznym pop-
dem posza do szkoy, któr wzniós najdoskonalszy despota,

realizujc wszystko co z wojennej i politycznej sztuki od
Cezara do Fryderyka, od greckich sofistów do Machiawellego,

celem ujarzmienia ludów wycign potrafi. Rozwinito jej

przed' oczy napoleonowskie plany, kazano po napoleonowsku
zdobywa i organizowa, cho nie miaa czem organizacji

zasania. Chwilowe, wietne, wcale moe z innych ni mnie-

mano przyczyn, wynikajce powodzenia, przyoyy si jeszcze

bardziej do powagi bdu. Dzi nawet, dzi kiedy Polska

nie ma ani jednego bataljonu, uczona teorja oburza si na
tych, co szukaj dla niej sposobów jakby razem i walczy i

wojsko regularne tworzy moga. Przeciwne tak natural-

nemu prawidu dla powstajcego narodu ówczesne pojcie
rzeczy, mniej byo niebaczne, bo oparte na jakichkolwiek

rodkach, mniej wystpne, bo powszechne. Wódz naczelny

nie wiedzia nigdy coby zrobi z masami powstaców w kraju

nie zajtym mihtarnie; jeneraowie przybywajcy do pro-

wincji, myleli tylko o formacji puków; insurekcja sama
najbardziej po instruktorów, kadry i armaty, wycigaa rce
do Warszawy, szykowaa si u siebie w korpusy, krelia
plany operacji ogólnych, szukaa bitew strategicznych. Z ka-

rabinami i guzikami po zmarzych Francuzach, ukazaa si
w powstaniu litewskiem jaka mara kolumn i obrotów wo-
jennych widzianych w 1812 roku. Wszdzie wiesze wzory
miy tradycj pospolitych -rusze, konfederackich ruchawek
i dawniejszej jeszcze taktyki kiedy cay naród by wojskiem.

Nikomu w czas nie przyszo do gowy, e rozsypane, prze-

lotne albo z zasadzek czatujce garstki, mogy sta si praw-
dziw odsiecz dla oblonej armji polskiej , wybornym za-

kadem puków dla niej. Nie czyni przez to zarzutów jene-

raom, którzy okazali, e mieli w piersiach ducha co prdko
zgadywa natur narodowej walki, którym obozowe powietrze,

ko i szabla dostarczay zawsze natchnienia. Postrzeg prd-
ko Dembiski e lasom litewskim naleao zwróci wywabio-
nych strzelców, ale nie zdoa uprzedzi bitwy wileskiej.

Uczu zaraz Dwernicki e na stepach poudniowych, powsta-

nie mogo rozbuja si jak wicher, ale pierwej trzeba byo
przeama Rydigiera.

Co wic tedy przed niepewnym wypadkiem tej rozprawy,

mieli uczyni regimontarze, okrgowi administratorowie, i

w ogólnoci ol)y\vatele czstki Woynia przecitej szybkim
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marszcMii korpu.su? Co waciwie znaczyy te wyrazy organi-

zowa powstanie: czy do formacji regularnych puków zbie-

ra lud i rekwizyta, czy tworzy hufce partyzantów? Pierw-
sze potrzebowao czasu i l)espieczestwa, drugi(; sjjosobnoci
<lzialania, która za linje nieprzyjaciela, nie za w tyle kor-

pusu polskiego znale siy moga. Jeli wic nic tu nie

uczyniono, to nie dla tego e zbywao na chciach. Byo
kilku ludzi, którzy zgrzeszyli jako naczelnicy spisku, zanied-

baniem wczesnych porozumie z jeneraem Dwernickim, jako

patrjoci niemiaoci osobista, jako dawni wojskowi zawo-
dem nadziei pooonych w ich dowiadczeniu; ale ca pro-

wincje o brak gorliwoci albo odwagi obwinia nie ma
susznej przyczyny. Skoro taki obrót wziy rzeczy, e tylko

zwycistwo mogo krajowi rozwiza rce, kraj musia cze-

ka skutków bitwy.

« Ju z Drukopola d. 15 kwietnia ruszy Dwernicki prze-

ciw- nieprzyjacielowi, i nazajutrz z caym korpusem o po-
udniu stan w Boremlu.o

((Boremel jest mae miasteczko na lewym brzegu Styru
poczone ze wsi, zabudowane na wzgórzach cigncych si
wzdu tej rzeki. Na pochyociach gór s ogrody wienia-
ków; na jednej z nich w stronie poudniow^ej miasta, stoi

dom o pitrze, panujcy nad ca okolic, przodem obró-

cony do miasta, tyem do rzeki. Ogród czy budynek
z rzek. Gówna kwatera bya w tym domu, kawalerja roz-

oya obóz za miastem, piechota zaja miasto i brzegi rzeki

nad mostem przez nieprzyjaciela spalonym. Styr w tym
miejscu ma do 30 sni szerokoci. Za mostem cignie si
duga grobla na trzysta kilkadziesit sni, rzucona na ba-

gnach; dalej idzie w^prost wycita przez lasek droga do Jaro-
sawie i Dubna. Kilkunastu strzelców przeprawiwszy si
przez rzek spdzio z grobli placów^k kozaków; na tarasie

ogrodowym zatoczone trzy dziaa mogy ostrzeliwa grobl.

»

((Rydiger tego dnia, 16 kwietnia, sta na prawym brzegu
Styru w^ cznej , w punkcie rednim na przeciciu dróg do
Dubna, ucka i Krzemieca, w Beresteczku o 2 mile powy-
ej Boremla mia puk jazdy, puk piechoty i baterj arty-

lerji. Niejiewmy miejsca przejtrawy korpusu polskiego, cze-

ka na pierw'szy jego krok. J. Dwernicki ze swojej strony
zajwszy wprost Boremel, zdawa si nie mie innego zamysu
jak przej rzek po mocie, któr}^ w oczach kozaków stan
przed poudniem 17 kwietnia.))

« Tego dnia rozesa j. Dwernicki now^e proklamacje
w rozmaite strony kraju.

»

« Równo ze dniem 18 kwietnia, uderzy nieprzyjaciel na
posterunek polskiego korjDusu \v lasku za mostem i grobl.
Oddzia mia rozkaz cofa sie do miasta w razie silnegfo
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ataku; lecz zapa ogarn ma garstli§ naszycli: moda pie-

cliota ledwo nie pierwszy raz w rozprawie, rzuca si na prze-
magajce siy i utarczk zamienia w czyn bohaterski. Skoro
zdoano walecznym nakaza odwrót, Moskale posunli si
za nimi na grobl. Wtedy stojce na tarasie dziaa day
ognia tak celnie , e wszystkie granaty pky w gstych ko-
lumnach nieprzyjacielskich, które rozpierzchnione w naj-
wikszym nieadzie skryy si czci do lasu, czci za
browar stojcy nad botami. "W teje prawie chwili baterja
moskiewska wystpia z lasu i bi zacza na paac bore-
melski, który po kilku godzinach kanonady zamieni si
w pikn ruin i mi pamitk dla kraju, okrytego ju tylu

podobnymi pomnikami. Jeden gi-anat wpadszy do sali gdzie
znajdowa si sztab korpusu, rani lekko majora Szymanow-
skiego, Moskale dwakro zmieniali swoje baterje: cztery ich

dziaa byy zdemontowane i trzy jaszczyki wyleciay w po-
wietrze. »

((Tymczasem coraz nowe kolumny Rydigera przybywajc
na drog za rzek kieroway si ku wsi Chrynikom. O po-
udniu pewien obywatel przybieg z oznajmieniem e kozacy
wpadli do Chrynik i spdzaj ludzi do stawiania mostu.
Wtedy j. Dwernicki rzek do otaczajcych go oficerów: po
jutrze Styr przejdziemy."

«Zamys Rydigera przeprawienia si na lewy brzeg Styru
zuchway z pozoru, by tylko skutkiem przekonania si o

sabych siach korpusu Dwernickiego. Pooenie wzajemne
dwóch wodzów nader byo wane; Rydigier chcia pooy
koniec dziaaniom korpusu polskiego ; Dwernicki przyj wy-
zwanie i pozosta pod Boremlem.))

«Dnia 19 kwietnia o 6tej zrana Inieprzyjaciel zacz
umacnia si na lewym ju brzegu Styru, i tyralljerami swymi
osadzi dbin za wsi Nowosikami, gdzie staa polska pie-

chota. Dwernicki musia mie si na bacznoci równie od
Chrynik jak od Beresteczka, a nawet przewidywa e naley
spodziewa si ataku przez grobl boremelsk. Po 11 przed
poudniem, kolumny moskiewskie wystpiy na pola pod No-
wosikami i zatrzymay si tyem o las oparte. Postrzeg
j. Dwernicki wahanie si nieprzyjacielskiego wodza, lecz e
miejsce nie byo dogodne do dziaa kawalerji, chcc zatem
wywabi go na równin, posun si zrazu naprzód, a po
kilku przyjtycli wystrzaach dziaowych rozpocz odwrót
w szachownic. Nieprzyjaciel omielony ruszy za nim ca-

emi siami, które zawieray 4 puki huzarów, 2 puki dra-

gonów, dywizj piechoty, 40 dzia i 2 puki kozaków. Arty-
lerja moskiewska spiesznie wybiegszy, silnym ogniem razia
ustpujce kolumny. Odwrót jednak odby si w porzdku-
a do pierwiastkowej pozyji pod Boremlem.))
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((Obszerna rt)wnina ])rzedziclahi dwa wojska walczce.
Nici)rzyjaciel zaj.'jj Nowosiki swoj dywizj piechoty i dwie
baterje ])rzcd wsi postawi, drugie dwie w polu po prawej
stronic wsi: za niemi w dwóch linjach dwie brygady jazdy;

w rezerwie pod dbin zatrzyma jedn; baterjf; z brygad
huzarów, a na kadym skrzydle rezerwy mia ])0 jednym
puku kozaków.

((Zaraz stanwszy na pozycyj j. Dwernicki rozkaza o-

tworzy ogie swojej artyllerji , i gdy jazda moskiewska
miao nastpujca zmiszaa si od skutecznych strzaów,
nakaza ogólny atak pierwszej linji. Cztery dywizjony ude-
rzyy na nieprzyjaciela: ruch ten wykonany by z tak na-
tarczywoci, i w mgnieniu oka rozbite obie linje huzarów,
odsoniy dwie baterje artyllerji, które po jednym wystrzale
kartaczowym

,
jazda j)olska przeleciawszy, uderzya ju za

linj dziaow na brygad dragonów. Nic nie zdoao oprze
si zapdowi: nieprzyjaciel kuty lancami pierzcha a pod
dbin. Tu dopiero baterja rezerwy rozwina ogie karta-
czowy, a wsparta nagem natarciem bdcej przy niej bry-
gady huzarów, zmusia naszych do odwrotu. Rozbite jdo-

przednio puki huzarów i dragonów szybko formujc si po
bokach, usioway odci cofajce si dywizjony: wszczo
si wielkie zamieszanie: \valeczno onierza polskiego uczy-
nia nieprzyjacielowi kosztownym chwilowy tyrumf, lecz nie
zdoaa utrzyma swojej zdobyczy. Baterje moskiewskie
odbiegy do swoich i jedna stanwszy w rodkowej pozycji,
druga poczywszy sie z rezerw, rozpoczy rzsisty ogie.

((Wówczas posun si j. Dwernicki z drug linj, i

zasoniwszy odwrót pierwszej, uderzy na kawalerj nieprzy-
jacielsk pomykajc si ca mas. Po krótkiem starciu

si, zamay si szeregi moskiewskie. Pierwsza linja polska
sformowana, natychmiast wspara drug: nieprzyjaciel ty
poda uchodzc czci w dbin, czci na bota. Puk
szczególniej ksicia Oranji bdcy w arjergardzie trupem
usa plac bitwy. Baterja rodkowa dostaa si w rce na-
szych; trzy dziaa zdemontowane pozostay na miejscu:
zwycistwo wznioso byo sztandar nad szczup garstk
walecznych. W tern pada ko pod Dwernickim raony w no-

g: dragoni obskakuj jeneraa woajcego na swoich ((o-
nierze do mnie!(( Dywizjon 4go uanów rzuci si z prawego
skrzyda i odbi dowódzc korpusu: porucznik Baum poda
mu swego konia; ale przerwany zapd nie odniós zupenego
skutku. Jazda polska prowadzc jeców mimo wsi Nowo-
siek, wytrzymaa jeszcze ogie artylerji i sformowaa si na
zwyczajnej swojej pozycji. Taki by koniec dwóch pierw-
szych uderze midzy gównemi stanowiskami stron wal-
czcych.))
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((Tymczasem wzmaga si bój nad grob. Zaraz od po-

cztku bitwy, baterja nieprzyjacielska z za browaru zacza
dziaa na paac boremelski. Kule jej cikiego kalibru

dochodziy a za koció i szkodziy prawemu skrzydu kor-

pusu polskiego. W momencie za rozprawy na polu, zapewne
skutkiem skombinowanego ataku, brygada jegrów leca za

browarem, pod zason, swej artyllerji, uderzya na most.

Dwernicki wysa na ten punkt majora Szymanowskiego,

z plutonem artyllerji porucznika Sobaskiego. Szymanowski
zasta ju piechot moskiewsk rzucajc kadki na pale

mostowe, mimo gsty ogie bataljonu bronicego przeprawy.

Chwila bya bardzo wana. Dwa dziaa polskie uderzyy
kartaczami w cinion kolumn moskiewsk na grobli ; bry-

gada ucieka zostawujc trzeci cz swoj trupem.))

((Na placu boju krótk przerw porusze zapenia nie-

przyjaciel ogniem armatnim. J. Dwernicki da rozkaz ma-
jorcDwi Wierzchlejskiemu stojcemu w stronie Beresteczka,

zostawiwszy szwadron na pozycji, poczy si z korpusem.

Wkrótce kawalerja nieprzyjacielska wystpia znowu w szyku

bojowym na linj wsi Nowosiek, i w cinitych kolumnach
rozpocza trzeci atak. Dwa plutony artyllerji polskiej

jDodbiegy w odstpy szwadronów, aby nadchodzcego nie-

przyjaciela przyj kartaczami. Lecz i piechota moskiewska
dotd nieczynna, wj^ruszya z wioski na drog do Boremla.

Zdaje si e tem poruszeniem Rydigier chcia zdecydowa
bitw i wzi Boremel. Wówczas gdy na amice si od

ognia kartaczowego szeregi puków, szczególniej Archyrskiego

i Olhopolskiego huzarów, uderzyy obie linje Dwernickiego,

jenera wziwszy dwa dywizjony jazdy, osobicie poprowadzi
je na piechot. W mgnieniu oka rozbity zosta pierwszy

bataljon, inne blisze w^si, spiesznie z dzia moskiewskich rozwi-

no do nacierajcych dywizjonów morderczy ogie karta-

czowy, który trwa kwadrans. Niewaciwo broni nie do-

zwalaa zamyla o wziciu Nowosiek, chocia w tym mo-
mencie linja jazdy polskiej znajdowaa si po raz trzeci pod
dbin, rozpdziwszy jak zwykle nieprzyjaciela na bota i

lasy. Mieszajca si do walki burza z ulew i gradem po-

cza ucisza si razem z ogniem armat. Nieprzyjaciel

postrzegszy Wierzchlejskicgo zajmujcego pozycj pod Bo-

remlem, pozosta w miejscu
;
jazda polska uszykowaa si na

pobojowisku; dzie ju by przy schyku kiedy jenera Dwer-
nicki wracajc do Nowosiek ukaza si przed frontem swych
linji i dzikowa wojsku za cise wykonanie rozkazów. 0-

krzyki: niech yje ojczyzna! niech yje jenera! tumiy sowa
dowódzcy. Trbacze zagrali pie narodow. Tej uroczystej

radoci sucha nie])rzyjaciel w milczeniu, o strza armatni

ud placu bitwy oddalony.))



120

dW nocy /. 11) na 20 kwietnia, k()r)>us polski cichym
marszem uda si do Bcresteczka i przeprawi na drugi

brzeg Styru. Kawalcrja i artyllerja w bród przeszy. Tyin
sposobem Dwernicki prawe swoje skrzydo zaljcspieczy

;

Rydiger nie dotrzyma obietnic wczenie posanycli Dybiczowi,

sam pozosta na tej stronie Styru, na której przeciwnika

mia zniszczy. Talca zamiana pozycji bya ju prawdziw,
wygran, i wietnym czynom ora pod Beremlem nadawaa
wag zwycistwa.

o

((Zblienie si ku granicy galicyjskiej, które wynikao przed
bitw z kierunku odpowiedniego skadowi korpusu sabego
w piecliocie, po )itwie za z koniecznoci, byo nadto dope-
nieniem instrukcji naczelnego wodza. Kaza on jowi. Dwer-
nickiemu aby przeszedszy Bug, trzymajc si granicy dy
jak najpieszniej do Kamieca. Na tej drodze, któr za

mniejsze ze uwaa mona, znalaz si rzeczywicie korpus,

lecz wtedy, kiedy po przejciu Styru, zmieniajc systema
zaczepne na zaczepno-odi^orne

,
ju nie wspiera powstania,

ale sam od niego wsparcia potrzebowa. Jeliby si zdawao
Icomu, e pierwej Krzemieniec koncentrujcy siy powstania
na WojTiiu, powinien by pocign, ku sobie ja. Dwei-
nickiego, naley zway, czy móg Dwernicki z Beresteczka
zmierza do tego punktu, kiedy Rydiger mia do niego z Bo-
remla prostsz i o poow blisz drog. Gdyby podobna
byo w nocy z 19 na 20 naprawi most pod Boremlem,
Dwernicki byby przeszed rzek w oczach Bydigiera i flan-

kowego marszu unikn. Lecz przypuciw^szy nawet iby
gw'atowny marsz zdecydowa w tej mierze, nikt nie zaprzeczy,

e utrzymanie miasta lecego jak gniazdo midzy górami,

przeciwko nierównie liczniejszej artyllerji, byo niepodobie-
stwem. Co do insurrekcji, lubo wszdzie na Woyniu zja-

wienie si onierza polskiego wzniecao najywszy entuzjazm,

wiara wszelako w mono powstania styga, szczególniej na
przestrzeni tych mil kilkanastu, na których mierzyy si dwa
wojska. Na Podole wzyway wietniejsze nadzieje, tam
zmierza spiesznie Dwernicki i w tym celu d. 20 kwietnia,

to jest nazajutrz po bitwie, zrobi marsz 48 werstowy.))

Nie jest tu miejsce roztrzsa krytycznie wszystkie obroty
ja. Dwernickiego, na kadym kroku oznaczone mstwem
onierza, przytomnoci wodza w boju. Ale musz napom-
kn e z kierunku jaki wzi od Boremla, gównie wyniky
nastpne nieszczcia. Instrukcja naczelnego wodza moga
by najmniejsz zawad: umia j. Dwernicki przestpi
wyszy rozkaz, kiedy zamiast 1500 ludzi, cay swój korpus
poprowadzi, gdzie potrzeba ojczyzny tego wymagaa; jakie-

kolwiek wic inne powody znagliy go, czy od samego Bo-
remla, czy od Beresteczka zmierza nad granic Galicji,

Wrotkowski. i. 9
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zawsze przez to spotka si z Kotem. Przecyme gdyby by
zdoa przemkn si w stron ucka, albo ytomierza, nie

miaby koo siebie tyle nieprz^-jaciela, odcigajc siy moskie-

wskie od Kamieca, najwiksz daby pomoc powstaniom
Podola i Ukrainy które chcia wspiera; walczc w gbi
kraju, nie ulegby nigdy boleniejszej ostatecznoci nad t
która go czekaa.

«Dnia 20 kwietnia korpus przyby do Chocimia, 21 prze-

szed Radziwiów, 22 wieczorem stan w Podlisicach o dwie

mile od Krzemieca, gdzie si ju Rydiger znajdowa. Awan-
garda moskiewska ukazaa si wkrótce o pó mili tylko od

polskiego obozu w Winiowcu. Z Podlisic wysa j. Dwer-
nicki z odezw na Ukrain Stefana Zapolskiego, obowizujc
go nadewszystko do cigych z korpusem korrespondencji,

sam za 23 na noc stan w Koodnem. Wnet przyby tu

M.*** S.*** dawny oficer gwardji strzelców konnych, i oznaj-

mi, i cz korpusu Rota, z Kamieca na Satanow i Manu-
czyn cignie ponad Zbrucz, a sze puków piechoty i puk
kirasjerów^ korpusu Kajzarowa, na "Midzybórz i Stary Kon-
stantynów, i e z ostatniemi rozmin si o trzy mile przed

Koodnem. Te wieci sprawdzone, komplikoway bardzo

pooenie korpusu i zapowiaday przecicie drogi ku Podo-

lowi. Gdyby Dwernicki z Podlisic nie na Koodno, lecz

bliej by omija Krzemieniec, juby 23 znajdowa si rnidzy

Rydigerem i Kajzarowem, nie mogc ich poczeniu si za-

pobiedz. — Dnia 24, drog któr przyszed korpus polski

od Starego Oleksinca, podstpia kawalerja nieprzj-jacielska

w znacznych kolumnach. Po uczynieniu rozporzdze od

strony nieprzyjaciela j. Dwernicki wróciwszy do obozu, za-

prosi do siebie obywateli znajdujcych si w Koodnem, i

wezwa aby podpisali akt narodowego powstania ; chcia bo-

wiem opuszczajc Woy, zostawi w nim rewolucj i wojn.
Ta myl zadziwia upadych na duchu (naturalnie): porówny-

wajc siy numeryczne dwóch wojsk, policzono prawie na

godziny byt korpusu polskiego, aktu nie podpisano.))

((Po sabej demonstracji, jazda moskiewska zatrzymaa

si na swojem stanowisku przed Ivoodnem, korpus za po-

cign spiesznie nad wieczorem i po caonocnym marszu,

25 kwietnia o lOtej zrana przeszedszy wie Kolaki, zatrzy-

ma si przy karczmach lulinieckich. Wnet kozacy poczli

turbowa stra tyhi, a na lewem skrzydle ukazyway si

liczno kolumny moskiewskie, szybko dce do maej wioski

o wiorst odlegej. J. Dwernicki da rozkaz do marszu,

sam za przebiegszy dbin, postrzeg dogodn pozycj i

sformowa si na niej do przyjcia bitwy. O par wiorst

od teo-o miejsca rzeka Zbrucz bi(n-ze pocztek i obszerncmi

botami oddziela Galicj od Podola; p(') godziny przeto mar-
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szu naprzód, skonii)romito\va()l)y korpus. Ni(3pr/.yjuciel

(Iwakro rozwija swoje kolumny, lecz jak sir pokazao nie

luyli zaraz wyda bitwy. Gówny jego korpus i)rzcszedl

I.ulicc i po krótkiej demonstraeji cofin si(j do Moskalówki.
.Icneraowic moskiewscy zdaje si e cicieli zastraszy do-

wódzc polskiego okazaniem roztasowanycli na równinie si
swoich, a razem wywabi go z mocnego stanowiska. Rot
i Kajzarow byli ju poczeni z Rydigerem. Rot sta nad
Zbrucza na drodze do Kamieca o mil od Luliniec; cz
korpusu Rydigera i korjjus Kajzarowa skaday rodek,
reszta korpusu Rydigera dotykaa granicy galicyjskiej, prze-

cinajc \ve wsi Kolakach drog napowrót do Kolodna;
w nocy jednak rodkowy oddzia usun si z Moskalówki
i zostawi wolne przejcie w t stron. Obóz polski noc te

i dzie nastpny przepdzi w niedostatku ywnoci i furau.
J. Dwernicki clawszy rozkaz aby jeden dywizjon jazdy by
gotów do marszu, wezwa do siebie dowódzców oddziaów\
Pierw^sza to bya rada wojenna w korpusie od pocztku
kampanji. Korpus by w obleniu: gód, sota i cholera

uderzyy na niego pod Lulicami; nadto dawa si przewi-
d;>>^va brak amuncji. Smutny stan rzeczy przedstawiali do-
wódzcy oddziaów na radzie, dodajc i s gotowi speni
wszelkie rozkazy. Jenera ze swojej strony owiadczy im
wdziczno za gotowo do bitwy, której si na dzie ju-

trzejszy spodziewa.))

«Jaki w tej chwili móg mie zamiar dowódzca korpusu
polskiego? Opuci pozycj i rzuci si w gb kraju na
Moskalówk, byo to pój tam wanie gdzie go nieprzy-

jaciel w^ycign jDragn. Marsz ponad Zbrucz by ju nie-

podobnym. Jedna wic tylko pozostaa droga nazad do Ko-
odna na Kolaki, zajta ju przez dywizj kawalerji i bry-

gad piechoty moskiewskiej. Ten ruch mógby si uda
o tyle, o ile by oddalony rodek aby na czas bitwy nad-
biedz nie móg. W tym celu wysa Dwernicki na zwiady
pod Moskalówk Lewiskiego , który przed pónoc wró-
ciwszy, ju cofa si przed awangard moskiewsk spiesznie

nastpujc; cay wic rodek zmierza nazad ku Lulicom.
Ten ruch zdecydowa pooenie korpusu polskiego. Dwer-
nicki pozosta na pozycji i nieprzyjaciela przyj postanowi.
Ledwie upyno kilka godzin, zasza nowa okoliczno
zmieniajca zupenie posta rzeczy. Stranicy nadgraniczni
i posaniec od pewnego obywatela z Galicji, przybiegli

z oznajmieniem, i znaczne oddziay jazdy moskiewskiej
przeszy granic austrjack po obu skrzydach korpusu, i e
kilkunastu kosynierów bronicych im przejcia ubito. Wkrótce
przybyli oficerowie wojsk austrjackich z wyrzutami, i opar-

cie si korpusu polskiego o granic, zniewoliwszy Moskali
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do przejcia jej , sta si jeszcze moe powodem do wojny
Austrji z Rosj. J. Dwernicki odpowiedzia, i jakiekol-

wiekby std nieporozumienia midzy dwoma dworami mogy
wynikn, z miejsca nie ruszy. W tem nadbieg od frontu

trzeci rapport, e dwóch parlamentarzy moskiewskich da
mówi z dowódzc korpusu. By to tylko wybieg ze strony

nieprzyjaciela dla zwoki. O godzinie 6tej zrana zaledwie

mga opada, day si widzie rozwinite kolumny moskiewskie
w okoo szczupego zakresu, który zajmowa korpus polski.

Skrzyda jego mocno byy zagroone: w rodku lasek dbowy
stanowi punkt oporu ledwo na kilka minut, odwrót móg
by atwo stracony. Przewany nieprzyjaciel sta nieczynnie

przeszo 20 minut, nareszcie dywizja strzelców moskiewskich
ruszya do ataku na dbin. J. Dwernicki rozkaza odwrót
i przejcie granicy galicyjskiej. Cofniono si w porzdku
bez straty; tyln dopiero stra dopadszy dywizja huzarów
ju na ziemi galicyjskiej , kilkudziesit ludzi zrbaa. Sfor-

mowa wic natychmiast swoje jazd Dwernicki i lancami
kaza odeprze nieprzyjaciela. Nakoniec nadbieg pukownik
austrjacki z szwadronem kawalerji wgierskiej i wstrzyma
kolumny moskiewskie.))

((Ten jest opis wypadków 27 kwietnia koczcych zawód
korpusu ja. Dwernickiego. wietne jego powodzenia prze-

miny jak pikny sen rewolucji listopadowej. Po przejciu

Buga majc cay korpus Rydigera, mocny szczególniej

w piechot w Wodzimierzu o 2 mile od przeprawy, musia
zaniecha projektu rzucenia si na Polesie. Wybór Boremla
do przejcia Styru , dowodzi e jenera Dwernicki myla
o rodkowych powiatach Woynia; lecz z pod Beresteczka

nie móg pój na Krzemieniec, a tem mniej na Dubno. Od
utopienia Rydigera w Styrze zalea los ogólnego powstania,

a w dniu 19 kwietnia kilka tylko bataljonów piechoty bra-

kowao do tego. Nie mogc pobi nieprzyjaciela w samem
ognisku przysposobie insurekcyjnych , korj^us polski odda
jednak usug dla Woynia, Podola i Ukrainu, cigajc na

siebie wszystkie siy, jakie Moskwa miaa nie tylko w pro-

wincjach poudniowych polskich, ale i w pónocnych tureckich.

Przyczyn wic niepowodzenia insurekcji w tych prowincjach,

szuka bdzie liistorja w obojtnoci, z jak w'ódz naczelny

uwaa korpus przeznaczony im w pomoc, i w nieszczliwym
wyborze agenta urzdowego."
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XI.

Smutny los korpusu, po którym Polska i Europa nawyky
spodziewa si wicej, ni w miar si jego oczekiwa na-

leao, zada pod wzgldem moralnym niezmiernfj; klsk
caej ojczynie naszej, bezporednio za dotyka Ziem Iluskich.

Co dzie jedenasty kwietnia przyniós dla nich bezuytecznie,
tego dwudziesty siódmy nie móg odebra bez zgubnych
skutków. W dniu tym zrywaa si nagle ni utrzymujca
na wodzy kilkanacie tysicy nieprzyjaciela, który mniej
by szkodliwy dawniej w odlegycli swoich stanowiskach,
ni teraz, gdy z jednego punktu mia dowolny kierunek na
wszystkie strony. Nadto nie pkay razem ogniwa, któremi
wódz korpusu stara si cigle insurekcj przywiza do
swoich obrotów. Równie wkroczenie ja. Dwernickiego na
Woy, jak jego wejcie do Galicji, byo dla prowincji po-
udniowych zaocznem, e tak powiem, przywoaniem i roztrzy-

gnieniem ich sprawy. Dopiero po zapadym wyroku, wiksza
cz stron interesowanych dowiadywaa si, e byy wzy-
wane; dopiero tryumf ciemiców oznajmi im, e obroca
bro zoy.

Jedno tylko Polesie woyskie dwigno si w porze
waciwej ; lecz e i w tej okolicy wypadki nie miay zwisku
z dziaaniem korpusu, powiem o nich w nastpnej czci po-
wiconej opisowi porusze zbrojnych.

W rodku Woynia, ledwo na widok rannych Moskali
wiezionych z pod Boremla domylano si e Dwernicki Bug
przeszed: czekano wic póki si zbliy, zakadano powsta-
niu termin, przed którym wybia ostatnia godzina wyprawy,
a wtedy inne okolicznoci burzce nagle porzdniejsz or-

ganizacj w prowincjach ssiednych, rzuciy i tutaj zamie-
szanie, które w^ielu przewodnikom zmowy odebrao reszt
odwagi.

Podole i Ukraina, bardziej oddalone od teatru zdarze,
które powinny byy kierowa krokami ich wielkiego spisku,
szy cigle raz obranym torem, a nim nieprzewidziane wy-
padki nie pooyy kresu planom i namysom.
W poowie kwietnia — w tych kilku dniach, kiedy naj-

waciwsza nastrczaa si pora zmow w czyn zamieni —
robota zwisków bya ju wprawdzie cakowicie skoczona
przez powszechne uznanie jednego naczelnika (patrz wy-
ej); lecz jak naczelnik obejmowa po wikszej czci go-
towe przysposobienia, tak te z oddaniem jemu najwyszego
steru, nie moga od razu usta potrzeba czstkowych narad
i zabiegów. Std wyniko, e mianowicie w pónocnych po-
wiatach Podola, gdzie przdzej dosiga wpyw wszelkich
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wypadków majcych ródo w Warszawie, troskliwo po-
jedpiczycli osób poruszaa nieraz kwestje, wedle cisego
pojcia nowej organizacji, wycznie podlege decyzji Tyszkie-

wicza. Junta cigle powoywana do czynnoci, nie tylko nie

mylia o rozwizaniu swego skadu, lecz dziaajc w maym
komplecie uwaaa nawet za rzecz przyzwoit stara si
o siódmego czonka do wielkiej swojej rady na miejsce Su-

latyckiego, który nalee do towarzystwa i jego komitetu
odmówi. Od zjazdu w Michaówce do chwili kiedy machina
spisku rozprzga si na wielu punktach, to jest od 22 marca
do 27 kwietnia, nic nie zaszo waniejszego w czem by junta

nie miaa bezporedniego udziau: dopiero potem tum
zwikanych i sprzecznych okolicznoci zwali si ryczatem na
gow samego tylko naczelnika.

Skoro ostatnich dni marca poczy przybiega wieci
w okolice Kamieca, e j. Dwernicki stan i^od Zamociem,
wprzód nim Tyszkiewicz otrzyma w Oczeretnej pierwsz
jego odezw i w skutek tego wyprawi od siebie emisariusza,

junta zajmowaa si ju widokami blisko dotykajcemi sprawy
podniesienia broni. Powoano z liczby stowarzyszonych Po-
dolan wszy&tkich dawnych wojskowych, i polecono im nara-

dzi si wspólnie wzgldem ogólnegu kierunku i szczegól-

nego urzdzenia siy zbrojnej. Miejsce zjazdu naznaczono
dla nich we wsi Gliniacu w powiecie bracawskim, aby
podobni delegowani z Ukrainy, mogli atwo poczy si
z nimi. Komisarszc podolscy wysani do Tyszkiewicza

z ol)rachunkiem si podanym przez organizatorów powia-

towych, „donieli mu o tem.

Dnia 31 marca, naczelnik z kilku oficerami z Podola i

Ukrainy przystpi do tej wanej narady: w jaki sposób roz-

pocz i dalej prowadzi powstanie, eby na rozlegej prze-

strzeni ruch zbrojny razem obudzi, do pewnego planu za-

stosowa, i z ziemian po domach swoich ukrytych, prdko
zoy regularn, sta kraju i nastpnych w nim formacji

zason? — Byy rozmaite projekta i zdania ; cilejsze wszake
rozwaenie rodków dao pozna, i naley zrazu rachowa
tylko na obliczone najcilej siy, temi uderzy w kadem
miejscu na zaogi i wadze moskiewskie, a póniej dopiero

oddziay w gromadniejsze hufce ciga i stanowiska mili-

tarne zajmowa. Jeden z obradujcych, czonek junty i

pierwszy niemal twórca towarzystwa patriotycznego na Po-
dolu, a przytem oficer niegdy kwatermistrzowstwa, wypra-

cowa plan stosowny do tak uporzdkowanych widoków.
Podug tego planu, gówny korpus powstaców mia zaj
pozycj wzdu Dniestra od Zwaca do Maego Mohylowa.
Jedno skrzydo oparte o granic austriack uatwiaoby do-

wóz l)roni i prochu z Galicji; drugie zajmujc gociniec bra-
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cawski utrzyinywaluby komiuunikacjc z 1'kraiiiii; rodek
stawiby czoo przeciw wojskom moskiewskim spodziewanym
z nad Pruta. Rydigier bowiem wycign ju by zupenie
na Woy, a Rot jeszcze nie znajdowa si^' na Podolu.
Kraj górzysty i leny odpowiada wybornie zamiarowi. Nadto,
autor i)lanu nie spuszcza i tego z uwagi, i w tej okolicy

lud prosty jest po wikszej czgci katolickiego wyznania;
w jego zatem niewtpliwej przychylnoci ku sprawie polskiej,

i w i)omocy licznych klasztorów, upatrywa rozsdnie niemae
korzyci. Plan zosta przyjty.

Dla rozpoczcia powstania w kadym powiecie albo nawet
w kilku osobnych punktach kadego powiatu, potrzeba byo
najprzód dowódzców czstkowych ; dla skupienia póniej
wielu oddziaów w jeden korpus i komenderowania armjc
majc ju swoje skrzyda i rodek, trzeba bj-o ogólnego
wodza. Wybór dowódców czstkowych zostawiono powia-
tom; mianowanie wodza naleao wprawdzie do atrybucji na-

czelnego organizatora, ale poniewa chcia w tem zasign
zdania wojskowych, podawano wic rónych kandydatów:
midzy innymi, Wacawa Rzewuskiego saw^nego ze swoich
wdrówek rycerskich po Arabji; Kozow^skiego jeneraa wojsk
ros. znamienitego partyzanta, zamieszkaego na Ukrainie, i

jak si zdawao yczliwego sprawie polskiej ; Koyszk sta-

rego towarzysza Kociuszki, jeneraa znajomego w pow^sta-

niu 1794. Za tym ostatnim byo najwicej gosów. Tyszkie-
wicz w czystem swojem uczuciu patrjotycznem, zawsze z naj-

wiksz radoci wyobraa te chwal, kiedy oddawszy w^adz
w rce dowiadczonego wojownika, sam jako prosty pow^sta-

niec wejdzie pod jego rozkazy; lecz gdy na nim miaa po-
zosta odpowiedzialno za w^ybór takiego ma, ociga si
z wyrzeczeniem swojego zdania. Wstrzymywaa go przytem
nadzieja, e moe lada moment jenera Dwernicki w skutek
prób posanych przez Tomaszewskiego, zaradzi wszystkiemu

;

w ostatku, rachowa wiele na samego autora planu, spodzie-

wa si, e dodany za szefa sztabu komukolwiek, naprzykad
Rzewuskiemu, ca rzecz szczliwie poprowadzi. Spokojny
wic z tej strony, dobiera w myli rzd cywilny, który mia
zasi w^ Kamiecu, deputowanych na sejm do Warszawy
wyprawi, i tymczasow administracj w imieniu rzdu na-

rodowego ustanowi. Wszystko tedy dosy dobrze byo uo-
one; ez kiedy miao sta si na jawie? — tego zapytania
rada wojenna nie umiaa jeszcze rozstrzygn : rozjechaa si,
odkadajc namysy w tej mierze do wyraniejszycli jakich

wyi:)adków, do nowych wiadomoci z nad Buga.
W tyme czasie, dwóch ludzi, po których mona byo

spodziewa si albo nawet wymaga takich nowin, znajdo-
wao si ju nad granicami prowincji poudniowych. Dnia
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31 marca Chróciechowski wyjecha powtórnie z obozu pod
Zamociem; tego dnia Denisko wracajcy z Warszawy
przemkn si z Galicji na Podole. Zaprawd, jeli los czte-

rech tysicy starego onierza i czterech miljonów wasnego
narodu, nie by obojtn rzecz dla ojczyzny; jeli wyprawa
za Bug i powstanie midzy Bugiem a Dnieprem, zasugiway
na pieczoowito naczelnego wodza, i rzdu narodowego
Polski — obadwa emisarjusze powinni byli nie tak jasne,,

troskliwie rozmylone i zgodne z sob polecenia", i który-

kolwiek by z nich przyby, powstacy mogliby ju wiedzie
czego si trzyma, do czego swoje przedsiwzicia stosowa.
Jednak Chróciechowski mia tylko rozkaz od jeneraa Dwer-
nickiego donie, e 10 kwietnia korpus wkroczy na Woy;
Denisko ze stolicy, skd temu jeneraowi dawano rozkazy,

wraca jeszcze z ow tylko odpowiedzi: radcie si swego
sumienia. Pierwszy ugrzz nad Styrem; drugi stanwszy
przed junt, opowiedzia szczerze jak by przyjty od Dykta-
tora, co sysza na radzie wojennej po litwie grochowskiej,

i za cay skutek swego poselstwa zoy egzemplarz prokla-

macji do mieszkaców ziem zabranych, drukowanej wWarszawie.
Junta uwiadamiajc swoich zwiskowych o powrocie ocze-

kiwanego niecierpliwie wysannika, nie chciaa rozgasza
wszystkich jego doniesie. Ciekawo powszechn zaspaka-

jano ogólnem zapewnieniem o dobrym stanie rzeczy i zmy-
lon pogosk, i rzd narodowy przysa chorgwie z orem
biaym i pogoni. Tajemnica wszake pocza zwolna wy-
dobywa si na jaw: sd wzgldem potrzeby powstania zo-

stawiony sumiennemu przekonaniu, stawa si powodem
niewczesnych rozpraw. Mimo przewan wikszo takich,.

którzy mieli ju dawno ustalon wol, wkrótce jednak kiedy

sama zwoka i róne rozterki poczy niepokoi umysy,^
trwoliwi tem acniej upadali na duchu, odwani a znie-

cierpliwieni, tern pochopniej rzucali si do Galicji.

Nim zewntrzny wpyw sprawi ywsze wstrznienia
w obrbie toczcej si zmowy, delegowani na rad wojenn
do Gliniaca, przywieli i pucili w obieg jej uchway. Po
wszystkich powiatach pónocnych Podola, organizatorowie
zgromadzali stowarzyszonych, dla wyboru dowodzców czst-
kowych, obliczenia szczegóowego si w kadej okolicy, wy-
tknicia dla nich na chwil podniesienia broni punktów
schadzki, i t. d.

Dnia 11 kwietnia, w podobnym celu odby si jeden
z liczniejszych zjazdów w powiecie uszyckim , w Strudze

(str. 322). Oprócz zatwierdzenia wadzy Tyszkiewicza , roz-

trzsano tutaj kwestje organizacji miejscowej. Lubo obra-

chunek posany w kocu marca naczelnikowi, pokazywa tylkO'

500 ochotników pewnych w kadym powiecie, marszaek Leon
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Stcmpowski, naznaczony dowdzc si uszyckich, owiadcza]',

i do 1000 ludzi poruszy zdoa.
Tego dnia, organizatorowie powiatu latyczowskicgo, zgro-

madziwszy swoich wspóobywateli, przystjj,])^ do obrad. Roz-
dzielono powiat na okr^'gi , mianowano dozorców, którzyby
objedajc domy w kadym okrgu naocznie przewiadczali
si o postpie przygotowa ; zebrano na list niewtpliwych
si ()9<) koni; dowództwo w polu caego powiatu oddano Ja-
kubowi Nagórniczewskiemu, porucznikowi w w. pol., który
ciko ranny pod Lipskiem w 1813, porzuci sub i miesz-
ka na Podolu.
W dniu wic kiedy ju j. Dwernicki odnosi korzy na

Woyniu pod Poryckiem , Podoanie oczekujc jeszcze nowin
o nim z pod Zamocia, urzdzali si do walki na moment
spodziewany prdzej lub póniej, ale niewiadomy. Pewniej-
szego co w tej mierze miao dopiero uoy si na walnej
naradzie, do litórej podawaa si bardzo dogodna i bliska
sposobno. Uciliwe rozkazy Dybicza dostarczenia dla armji
dziaajcej z samego Podola mnóstwa rekwizytów, a miano-
wizie 10,000 woów karmnych, oraz 5000 powózek z zaprz-
giem i pogocami, byy powodem, i marszaek gubernjalny
musia zwoa do Kamieca wszystkich marszaków powiato-
wych i po dwóch delegowanych z kadego powiatu, celem
przedsiwzicia rodków, jakby i rzdowi dogodzi i ulg u
niego wyjedna. Wielu marszaków naleao do spisku; jeli
z nich który nie mia udziau w sprawie powstania, starano
si zwiskow^ych w^yprawi w delegacji przy nim. Tak wic
obok publicznych narad administracyjnych, miay odby si
tajemnie ostateczne ukady patrjotów\ Zjazd ten, w opowia-
daniach pow^staców zwykle woowym zwany, nakazany by
na dzie 18 (6. v. s.) kwietnia.

Tymczasem naczelnik, do którego szczególniej naleao
upatrzy por i naznaczy termin ]30wstania, niewicej by
wiadom odlegych a wanych wypadków. Zaraz po na-
radzie wojennej usyszawszy o przybyciu Deniski , rozesa
wprawdzie po Ukrainie rozkazy, eby wszystko byo w po-
gotowiu, i peen nadziei i emisarjusz przynosi z Warszawy
instrukcje najlepiej zastosowane do ogólnego toku walki,
popieszy ku granicy austrjackiej dla widzenia si z nim
osobicie; lecz w Midzybou dowiedzia si dokadnie i
nie mia poco jecha dalej. Tomaszewski wysany do Dwer-
nickiego, z drogi swojej przez Woy dawa czste donie-
sienia; póniej, skoro ^trafi na linj Rydigera i nie mogc
przedrze si prosto, przedsiwzi okry wojaka moskiew-
skie eby a przez Galicj dosta si do korpusu polskiego,
nie byo ju adnej o nim wiadomoci. Wród tej niepoko-
jcej ciszy (okoo 15 kwietnia) z rónych stron przybiegali
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do Oczeretuej organizatorowie i ziiakomitsi patrjoci, pragnc
ujiewni si w rzeczacli obcliodzcyci kadego, kto swoje

starania chcia zastosowa do ogólnych widoków. Czstokro
wedle miejscowych okolicznoci podawane uwagi, z przypu-

szcze wycigane wnioski, w potocznej rozmowie krelone
na prdce ukady, musiay zastpowa do czasu brak staej

rachuby, i mogy nieraz da powód do mylnych albo nie-

zgodnych z póniejszemi postanowieniami wyrozumieli.

Izydor Sobaski po przyjciu obowisku organizatora po-

wiatu olhopolskiego, wraca od Tyszkiewicza z przekonaniem
(którego dzi nie odstpuje) «e pierwsza dokadna wiado-

mo o wejciu Dwernickiego na Woy bdzie hasem pow-
stania dla Ukrainy i Podola.)) — Obok za jest dowód, i
Tyszkiewicz, jak jeszcze nie przewidywa kiedy mu przyjdzie

wezwa podwadnych do broni, tak te innym przewodnikom
powiatów, pogoski mogcej od przypadku prdzej lub póniej

doleci w róne okolice, nie wskazywa za hasto powszechnego
wybuchu. Przytaczam jego wasne sowa.

((W tym czasie przyby do mnie Gaecki marszaek i na-

czelnik powiatu radomylskiego. Powiat radomylski rozci-

gajcy si po nad Dnieprem za ujcie Prypeci, ma natur
kraju zwanego Polesiem. Okryty lasem i bagnistemi zaro-

lami, róni si od reszty gubernji kijowskiej, która jest

otwart paszczyzn. Ludno tej okolicy skada si po
wikszej czci z mniej monych wacicieli ziemi i szlachty

czynszowej. Mieszkacy powszechnie bawic si myliwstwera,

oswojeni s z broni paln, a nienawi ku Moskalom i mi-o Polski znamienuje ich charakter. Std wic naleao
spodziewa si najwicej piechoty i wybornych strzelców dla

konnej Ukrainy. Nadto przylegy powiat Woynia owrucki,

zupenie pierwszemu co do gruntu i ludnoci podobny, otwie-

ra nam drog na Litw i uatwia mono podania rki
braciom Litwinom, od miesica ju bdcym w stanie zu-

penej insurekcji. Gaecki susznie uwaa t stron niejako

za twierdz i klucz naszego powstania: przyrzeka mi, e
jeli zostawi mu cztery tygodnie czasu, na kady dzie po

tym terminie wyznaczony, wystpi w 3000 pieszych i 800

jezdnych ochotników; prdzej za nie obiecywa wicej nad

300 ludzi uzbroi. atwo poj skd pochodzia ta ogro-

mna rónica. Zblialimy si ku wionie; trudno w tej porze

rolnika od gospodarstwa oderwa, póniej za i czas wol-

niejszy i lasy okryte liciem, sprzyjayby zamiarom naszym.

Uwagi Gaeckiego tak zdrowe i logiczne, trafiy do mego
przekonania. Poegnaem go zapewniajc, i jeli nadzwy-

czajne wypadki nie zmusz nas do ryclilejszego dziaania,

rad jego usucha i zastosowa si do nich nie omieszkam.

»

Do rzdu takicli nadzwyczajnych wyi)adków, miao moe
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liczy si(^' i wkroczenie jeueiahi J)\veniickicg"0, ule w stro-

nach nawet bliszych granicy królestwa, nic jeszcze nie wie-

dziano o tern e ruszy z ])0(1 Zamocia. Naród nasz dawno
wiczcy sio w sztuce zwisków tajemnych, powinien by
])rzynajraniej od ydów swoich nauczy si^- sekretu komu-
nikacji rychych i niewidomych, któremu i)odziwia si zawsze.
Wiksza jednak cz niepowodze i klsk w powstaniu tak
Litwy jak Ziem Ruskich, wynikao z braku tej umiejtnoci.
Szeroko roztaczano ofjniwa hierarchji spiskowej, starannie

urzdzano poczty, czsto zgromadzano si na rady, jedono
i gadano niezmiernie wiele; a najczciej o wanych zdarze-

niach dowiadywano si po czasie, najczciej nieprzyjaciel

ubieg zmawiajcych si, albo zszed niespodziewanie stoj-
cych ju pod broni. Z takim trudem sklejona wadza, tak

gorliwe chci piastujcego t wadz, tyle powice si, tyle

gotowych ju si i zebranych pienidzy dla ojczyzny, kiedy
lepiej mogo by uyte jak teraz? eby to wszystko obróci
w niwecz, zdaje si e szatan przychylny Moskwie wszdzie
uchyla z pod oczu patrjotów w*idok obecnego stanu rzeczy,

a natomiast podsuwa nieskoczony szereg projektów i za-

miarów nadal.

Dnia 10 kwietnia — w chwilach walki pod Boremlem —
odbywaa si pierwsza sesja zjazdu woowego. Rzd wia-
domszy okolicznoci , okazywa niezw'yk sobie powolno

:

obywatele zagrzani uczuciem wasnej siy, miao stawiali mu
czoo ; cieszyli si tryumfem , a czas drogi upywa. Skoro
sowietnik delegowany od wicegubernatora Girsa, na posie-

dzeniu u marszaka gubernjalnego jn-zeczyta rekwizycj Dy-
bicza, iucznie podniosy si jednomylne gosy, e gubernja
zuboona przez wojn tureck i nieurodzaj , ani w czci
daniom odpowiedzie nie moe ; e wreszcie nie ma obo-
wisku dawa produktów na rachunek podatków, gdy te

w marcu jeszcze zostay zoone. Niepodobna byo przyj
do jakiegokolwiek koca; Girs zawiesi obrady i wyprawi
raport do wojennego gubernatora Lew^aszowa. Nazajutrz ku-
rjer przywióz z ytomierza odpowied, i rzd przez swoich
liwerantów zakupi woy, ale koniecznie domaga si prowiantu
i powózek. I na to nie byo zgody. Marszaek gubernjalny
Przezdziecki i marszaek powiatu kamienieckiego Rakowski,
wzili na siebie negocjacj w interesie rzdu, przekadali i
trzeba przecie poda jakikolwiek sposób w^zajemnych uka-
dów. Po dugich targach przyrzeczono dostarczy ledwo
czwart cz danych produktów, pod warunkami ile tylko

mona byo obmyli najdogodniejszemi dla obyw^ateli. Kurjer
znowu polecia do Lewaszowa i we 48 godzin wróci z przy-

zwoleniem na wszystko.
W cigu tych zwyciskich sporów z wadz moskiewsk,
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•wysannicy od powiatów miewali czsto swoje patrjotyczne
narady. Oprócz uchwa stosownycli do przyjtego dawniej
trybu organizacji, rozkazów naczelnilfa , i planów nakrelo-
nych w Gliniacu. coraz nasuwajce si nowe a wane
wzgldy, zmuszay ju wzió pod rozwag ostateczny kres
tajemnych knowa. Przybiega najprzód cicha wie o wkro-
czeniu Dwernickiego na Woy ; tu za ni doszed szerzcy
si szmer o bitwie nad Styrem. Zwykle pogoski pomylne
dla powszechnych ycze, im dalej od róda, tern wicej
nabieraj w siebie przyjemnych bajek. Rozbicie puku dra-

gonów pod Poryckiem i wietna ale bezskuteczna walka pod
Boremlem, brzmiay w szeptach patrjotów, jak wielkie zwy-
cistwa. \yiara w nie umacniaa si jeszcze bardziej, gdy
czonkowie junty otrzymali prosto z ust Chróciechowskiego
wychodzc wiadomo , e korpus polski liczy kilkanacie
tysicy starego onierza. W tern nadcign do Kamieca
22 kwietnia Rot z przedni czci swojej kolumny. Naza-
jutrz rano po odbytej paradzie wojskowej przed wymarszem
w dalsz drog, zabra gos do sproszonych umylnie na plac

obywateli , i zaleca im eby spokojnie trwali w wiernoci
dla tronu, poniewa pieszy zada ostatni cios oddziaowi
buntowników, który wtargn z za Buga. — Nieponne, jak
si pokazao póniej, przechwaki jeneraa moskiewskiego,
bynajmniej wszake wówczas nie odejmoway serca Podola-
nom. Widziano pospno i trwog figur rzdowych, uwa-
ano, e czynownicy carscy starali si mie gotowo do
ucieczki, rodziny swoje wyprawiali do Galicji; miejc si
wic w duchu z dobrej miny Rota i z zakopotanych dygni-
tarzy, w najlepszej nadziei prowadzili do koca spiskowe
ukady. Wypadek ich by stosowny do tego, co zdawao si
by pewnem, albo wynikao z jasnej rachuby. Poniewa nikt
nie wtpi, e j. Dwernicki majc kilkanacie tysicy wojska
i odniósszy zwycistwo nad Rydigerem , niezawodnie pierw-
szych dni maja zbliy si ju ku Podolowi; poniewa wanie
na ten czas miay by zgromadzone po miastach powiato-
wych rekwizyta, które dopiero obowizano si dostarczy dla

armji Dybicza; poniewa nakoniec od obecnej chwili do tego
czasu pozostawao jeszcze dni dziesitek na rozesanie wsz-
dzie rozkazów i dopenienie wszelkich formalnoci; postano-
wiono przeto podnie bro powszechnie w dniu 3 maja
(21 kwietnia, v. s.). Równo z tym momentem, towarzystwo
patrjotyczne podolskie, miao zerwa tajemny swój zwizek,
a zamieni si w ogóln konfederacj Podolan, i ogosi ma-
nifest, którego redakcj wykoczono: dalszy ster rzeczy,

wedle dawniej zapadych uchwa, zostawujc naczelnikowi
organizacji i wodzowi siy zbrojnej. Dla tego te polecono
zaraz pewnym osobom, eby uwiadomiy Tyszkiewicza i Ko-
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Ryszk o wszystkicni co zaszo. Lubo bowiem Koyszko wa-
ciw drogi , to jest z woli naczolnika nie by mianowany
dowódzc ,

gdy wszake wikszo gosów odzywaa si za

nim na radzie wojennej, gdy przytem jeden z jego bliskich

powinowatych bdjie teraz delegowanym na zjedzie w Ka-
n\iecu, móg szczególnych w tej mierze dokada stara,
opinja powszechna zwrócia oczy na starego powstaca, jak

na naturalnego wodza dla powstania.

Jeli ten krok zjazdu woowego rozmija si tylko z nie-

ustalon jeszcze myl naczelnika, naznaczenie terminu da-

leko wyraniej sprzeciwiao si ustawom zapadym w Mi-
chaówce. Ale troskliw^os licznie zgromadzonych patrjotów,

obudzona naglcym tokiem wypadków, moga dla formy
rzecz sam powici? Tyszkiewicz czy e nie otrzyma we-
zwania do Kamieca, czy e pierwej rozesawszy listy od sie-

bie, spodziewa si na ten sam czas zgromadzenia Podolan
w innem miejscu o dwadziecia kilka mil odlegem, nie-

obecno jego w gronie, które i ze wszystkich powiatów miao
reprezentantów i obradowao bliej granic królestwa, staa
si prawdziwem nieszczciem dla sprawy powstania. Zaj-

mowaa przy tem naczelnika w tej chwili inna niespokojno.
Pewien mody czowiek uwijajc si nieostronie po rónych
stronach, cign na siebie oko policji: zachwycono jego pa-

piery, w nich jak list spiskow^ych, na której znajdowa
si midzy innymi autor planów W'OJennych. Ostrzeony o

tem wczenie przez tajemne swoje stosunki Tyszkiewicz, ko-
pota si znowu o urzdzenie steru dla si zbrojnych, i wysa
iSewerjma Pilichowskiego na Woy ofiarujc dow^ództwo
ogólne Karolowi Róyckiemu.

Umowy w Kamiecu, zgodne czy nie zgodne z ukadami
naczelnika, odesane w-szake do niego eby je zatwierdzi i

wykona rozkaza, mogj' jeszcze w por i bez rozterki by
poprawione lub zmienione; lecz z powodu nieprzytomnoci
wadzy postawionej nad spiskiem, wdaa si w rzecz inna po-
waga, której wpyw sprawi daleko w^aniejsze skutki.

Miesic ju niemal ubiega od czasu, kiedy major Chrócie-
chowski powinien by jako posaniec jeneraa Dwernickiego
donie Podolowi i Ukrainie, e korpus polski wkroczy za

Bug dziesitego kwietnia; teraz ukaza si on nagle w roli

cale innego rodzaju. Obaczmy jak rozumia swoje posan-
nictwo i jak z niem popiesza.

Dopiero 15 kwietnia, czonek junty podolskiej i zwisku
patrjotyczuego na Woyniu, Jakób Malinowski, odebra
w Krzemiecu list podpisany cyframi liczbowemi, z którego
zawiej treci domylajc si tylko, i to zapewme emisarjusz
zalecony przez uprzednie odezwy ja. Dwernickiego da
z nim mówi, uda si niezw^ocznie na wskazane miejsce
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nad granic. Zasza scena, której kady szczegó zasuguje
na uwag.

Przy pierwszem spotkaniu, autor tajemniczego listu za-

jjyta Malinowskiego: «czy mi poznajesz? czy odgade mój
podpis?))

Malinowski który pierwszy raz w yciu widzia i osob
i jej pismo, odpowiedzia e z cyfer bez klucza trudno do-
ciec nazwiska; lecz radby teraz czem prdzej wiedzia, z kim
i o czem ma mówi.

Na te sowa emisarjusz porwa si przeraony i krzykn:
((zdradzono mnie!))

Malinowski uspokoi go zapewnieni, e chocia równie
mógby z nieufnoci przystpowa do nieznajomego, spo-

dziewa si jednak i midzy nimi z niczyjej strony nie

masz zdrady, i prosi znowu o wzgld na niepotrzebn strat
czasu.

Wtedy Chróciechowski rozszrubowa cybuch, wydoby
z niego swój talizman i ow kartk dan mu w gównej
kwaterze 3 lutego — i razem z prawdziwem nazwiskiem ob-

jawi urzdowe swoje znaczenie.

((Tego dosy majorze — rzek Malinowski — ale có
teraz chcesz przedsiwzi ; lkam si czy przybycie twoje

nie jest zapóne. Z trwogi urzdników i z ruchu wojsk
moskiewskich wnosz, e j. Dwernicki musi zblia si do
Buga, a lepiejby byo eby powstania nasze na wszystkich
punktach uprzedziy jego wejcie. Nie wiem czy wystarczy
nam czas na rozesanie nowin, albo rozkazów które przy-

nosisz ?))

((Jenera Dwernicki nie zblia si do Buga, ale ju jest

nad Styrem!)) zawoa emisarjusz, i w gwatownem wzrusze-
niu dobywszy sztylet, pocz zapowiada zemst tym, co jego

dziaania sparaliowali.

Jeden z naczelników zwisku patrjotycznego nad Bugiem
i kilku innych Woynian, mieli jakoby by przyczyn, e
major Chróciechowski nie rozwin swoich dziaa, to jest

wyranie mówic, nie dopeni prostej powinnoci dwakro
woonej na przez ja. Dwernickiego.

Umierzywszy niewczesny zapd emisarjusza, zapyta go
Malinowski, jak mocny jest korpus polski?

u To sekret — odpowiedzia — a jak si panu zdaje, wiele

mie moe?)) — Po rónych wnioskach ze strony odgaduj-
cego , rzek wreszcie — <( poniewa widz w i:)anu szczer
ch dziaania, powiem otwarcie: j. Dwernicki ma 5000 naj-

pikniejszej piechoty i oOOO wyborowej jazdy, a 2000 pie-

choty mia jeszcze zabra z Zamocia. ((

Lubo wiadomo byo e siy Rydigera przewyszay t
liczb; nie mniej wszake znano upadek ducha w Moska-
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lach , tak na otlgos zbliania sio wojska wsawionego zwy-

(.'icstwy, jako te z obawy ])rzeczuwaneg(j ])owstania wszyst-

kich i)rowincji poliulniowycli. — Pozostawao zatem calij,

usilno w to poioye, eby mimo czas stracony Ukrain i

Podole do broni powoa. Malinowski poda myl , napisa
do Dwernickiego z oznajmieniem, i nic zaniedbanem nie

bt'dzie w tym celu, dobrze by wic byo gdyby jenera móg
oszczdzajc swój korpus, trzyma nieprzyjaciela na wodzy
jakich dni dziesi, nim ogólno poruszenie si kraju nic

przyjdzie mu w pomoc do pewniejszej wygranej. Takiej

treci pismo, Cliróciechowski zaraz przez Galicj wyprawi.
Nazajutrz obadwa pucili si w drog ])od Kamieniec,

dokd Malinowski by wezwany przez wysannika, i gdzie
spodziewali si zasta Tyszkiewicza zaproszonego na zjazd

woowy. W nadziei e za \yidzeniem si z nim nastpi nie-

zwocznie rozkazy powstania dla Ukrainy i Podola, Mali-
nowski zaprosi kilku Woynian w okolice Konstantynowa i

Poskirowa, aby móg ich rycho uwiadomi o terminie jaki

l)edzie naznaczony, i da przez to sposobno ssiedniej pro-
wincji do jednoczesnego rozpoczcia kroków zljrojnycli. Na-
dzieja ta omylia. W domu jednego czonka junty nie daleko
Kamieca, podróni powzili wiadomo e Tyszkiewicz na
zjazd nie przybdzie. Tego dnia otrzymano tu now pogosk
o zblianiu si Rota; lecz znakomity i majcy z rzdowemi
figurami stosunki obywatel, który j przywióz, wysany na-

powrót do miasta eby si dokadnie w tej mierze owieci,
doniós nazajutrz i nic pewnego nie dociek. Poniewa wic
naleao mniema, i zgromadzeni w Kamiecu zwiskowi,
bez naczelnika adnych postanoAvie ostatecznych uczyni nie

bd mogli, a zapowied przdkiego nadejcia wojsk z za
Dniestra, wielekro ju powtarzana, zdawaa si ponnym
postrachem przez wadze moskiewskie wymylonym ; Mali-
nowski przedsiwzi uda si z emisarjuszem w jiónocn
stron Podola, raz eby mie atwiejsz sposobno zniesie-

nia si z Tyszkiewiczem
,
powtóre eby przekona si naocznie

o poczynionych przygotowaniach. Ruszywszy z pod Ka-
mieca 18 kwietnia, w cigu dni piciu zwiedzili znaczn
cz czterech przylegych powiatów, wszdzie znajdujc zu-

pen gotowo i zapowiadajc patrjotom i niechybnie za
dni kilka przyjdzie chwila si na ko.
W kocu tej objadki 23 kwietnia, w j^ewnem miejscu

niedaleko Midzyboa zoya si liczna rada celniejszych

zwiskowych. Znajdowali si tu obywatele powiatów: ka-
mienieckiego, poskirowskiego , latyczowskiego i lityskiego,
oraz przylegej okolicy Woynia. Biorc pod rozwag wszyst-
kie naglce okolicznoci i razem potrzeb zachowania przy-

jtych porzdków, uchwalono posa natychmiast do Tyszkie-
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wicza z prob, eby wyda rozkazy ogólnego powstania; a

miarkujc i cztery dni wystarczy na to, czeka spokojnie
tego kresu. "W tem nadbiega goniec i przywozi Mailnow-
skiemu Ust z polecenia Dwernickiego pisany. Tre jego
bya: e jenera zblia si ju do Koodna, lecz zdziwiony
czemu wojsko polskie wród rodaków nie znajduje wsparcia,
ostatnie nadzieje pokada w Podolu. Przybyy uwiadomi
take e korpus liczy niepenych 5000 znuonego onierza,
i opowiedzia szczegóy bitwy pod Boremlem, jak o nich

sysza w obozie.

Malinowski obróci si do Chróciechowskiego z wyrzu-
tami za faszywe podawanie si korpusu. Ten odpowiedzia,
i mu tak jego obowizek czyni nakazywa; a wybuchajc
2;nowu przeciw Woynianom których oskara o zdrad,
z alem i rozjjacz rzuci si na kolana i woa: oratujcie

braci co za was krew tocz !»

Bez pomocy tragicznych wykrzykników emisarjusza da-

waa si czu wano chwili. Nie byo czasu do tracenia.

Kie odkadajc ju rzeczy do skutku przeoe, które miay
by posane naczelnikowi, o witaniu 24 kwietnia wygoto-
wano okólnik powoujcy wszystkicli Podolan do broni za

trzy dni, to jest w dniu 27 (15 v. s.) kwietnia. Malinowski

wzi na siebie ca odpowiedzialno za ten postpek, i

wspólnie z majorem Chróciechowskim podpisa odezw.
Owó w jednym czasie, delegowanie wszystkich powiatów

w Kamiecu powsta 3 maja; czonek junty i emisarjusz

wzywali do broni daleko prdzej. Naczelnik móg przyj
ukady zjazdu woowego jako wyraz powszechnych ycze;
odezwa 24 kwietnia nie zostawiaa mu nic do wyboru.

Akt ten surowic go sdzc, by miaym ciosem zadanym
budowie czteromiesicznego spisku. Nie chodzi o to jaki

nosi tytu: odezwy, czy rozkazu. Jeliby nie mia mie tej

mocy co rozkaz, byby lekkomylnym pobudzaniem siy,

której skuteczno zaleaa na cakowitym i jednoczesnym
ruchu. Z tego te wzgldu by jeszcze hazardowuym kro-

kiem : pismo powiem od daty wyjcia, do terminu który za-

jjowiadao, caego kraju obiedz nie mogo.
Ale s zdarzenia gdzie atwo przebaczy zapaowi za-

manie postanowie zimnej rozwagi. Nieraz w rzeczach

ludzkicli, ywy popd uczucia niebespieczn prób szczcia
wydwiga z toni bardzo zachwiane sprawy, nagradza myki
albo niedostateczno rachunku. I trzeba póniej sdzc
skutki, ocenia susznie powody. Bya przytem pewno
e goniec natychmiast wysany, tego dnia lub nazajutrz

stanie u Tyszkiewicza, razem z odezw zoy mu wiadomoci
które skoniy do niej. Zdawao si e Tyszkiewicz ani

chwili waha si nie bdzie, poprze j swemi rozkazami;
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a rónica kilkud/JcsijiL godzin w poruszeniu punktów dal-

szych, istotnie mao by znaczya. Dla dopicia za celu

w stronach przy lejay eh, uyto wszelkich rodków. Okólnik
opatrzony podpisami aj^enta przybyego z Warszawy, i czonka
junty znanego równie ze stosunków obywatelskich, jak

z udziau w zwii^skach patrjotycznycli , mia niewtpliw po-
wag. Kadto rozwiezienie jego powierzono ludziom, którycli

osobista wzicto dodawaa mocy pismu. Wrczono im take
instrukcje wskazujce dla powstaców okolicy gówne punkta
pierwszycli zgromadze i porusze zbrojnych. Wszystko
wic jakkolwiek nagle poczte, mogo póji dobrze. Co
wreszcie porwany gorcem wzruszenim patrjotyzm uczyni,
to usprawiedliwia traf szczliwy — termin naznaczony
w odezwie, przypad na dzie ostatni z dni dogodnych dla

powstania.
Czy los korpusu Dwernickiego móg si jeszcze zmieni,

czy by nieodzownym, to jDewna jednak, i gdy prowincje
zamierzay o wasnych siach wystpi do walki, tylko przed,

tym kresem podawaa si im pora uczyni w podobnych
zdarzeniach rzecz najwaniejsz, pierwszy krok zwykle sta-

nowicy wiele na przyszo. Równo z wejciem oddziau
polskiego do Galicji, rozwizyway si rce skupionym koo
niego wojskom moskiewskim; kadej chwili póniej, przera-

ajcy odgos tryumfów nieprzyjaciela móg pomiesza dobr
myl patrjotów. Lecz pierwej nim czas korzystny upyn,
zjawio si midzy nimi ziarno smutniejszego jeszcze zamie-
szania.

Malinowski podpisawszy odezw , zostawi Chróciechow-
skiego na miejscu, eby w tym punkcie bliskim zetknicia
si trzech powiatów czeka dnia naznaczonego , na który
przeszo 2000 powstaców miao si tu zebra ; sam za po-
jecha zwiedzi dalsze okolice. Inni rozjechali si take, ju
dla rozwiezienia odezwy, ju dla urzdzenia si u siebie. Jaki
zy duch nie da emisarjuszowi dosiedzje spokojnie. Nazajutrz
wybieg do pewnego domu, dokd na par godzin przed nim
udali si dwaj znakomici zwiskowi. Jeden z nich by organi-

zatorem powiatu, drugi mia sposobno dostarczy bardzo zna-

czn liczb ludzi. Chróciechowski chcia jeszcze roztrzsn
z nimi niektóre plany obrotów zbrojnych. Poniewa dla

takiej narady potrzeba byo liczniejszego zgromadzenia, po-
sano zaraz po kilku ssiadów. Tymczasem o zachodzie
soca przybyli trzej obyw^atele wracajcy z Kamieca; tym
sposobem zebrao si razem z Chróciechowskim om osób.
Czonkowie zjazdu woow^ego, opuszczajc Kamieniec z uoo-
nym terminem powstania na dzie 3 maja, spotkali w drodze
wie o rozkazie powoujcym do broni na dzie 27 kwietnia,

Wbotnowski. II. -\l^
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co tern bardziej zdawao si im dziwnem i niepoJobnem do
wiary, i widzieli kolumny Rota w marszu ku Tyimie, skd
idzie gociniec do Poskirowa, Midzyboa, Latyczowa i t. d.

Przy pierwszem wic spotkaniu wpadli z góry na emisarju-
sza, jakim prawem i dla jakich powodów, mimo wiedz
wadz spiskowych, wtrci si w nieznajome sobie rzeczy,

wyda tak niestosowne rozkazy? — Zakopotany, i nie po-
mau przeraony now dla niego o wejciu Rota wiadomoci,
agent, nie umia si tumaczy, straci przytomno umysu,
wpad w zwyky sobie sza gorczkowy; kl, rozpacza, po-

rywa si do sztyletu. Tylko dwaj obecni podpisaniu odezwy
obstawali za nim, inni milczeli, przybyli za z Kamieca do-

magali si natarczywie , eby co najrychlej postpek swój
cofn i wyda drug odezw wstrzymujc skutki pierwszej.

W cigu tych rozpraw przyby do zgromadzenia jeszcze

jeden czonek niezmiernie wielkiej wagi. By to posaniec
wracajcy od Tyszkiewicza. W jego sowach, wadza naczel-

nika stawaa nagle midzy stronami, które obracay ju po
rku najgówniejsze jej prawo. Teraz wic, wola waciwa
miaa zaj swoje stanowisko, wyrzec zdanie niewtpliwie
roztrzygajce losy caej s^^rawy powstania. Ale przedstawiay
si jej tylko dwie konieczne drogi do wyboru, i ten wybór
przed dwudziestu czterma godzinami by ju ustalony. O go-

dzinie 11 w nocy 24 kwietnia, Tyszkiewicz otrzyma odezw
podpisan przez czonka junty i emisaryusza rzdowego,
wespó z kopj listu z Koodna. Równie on, jak obecny
komisarz dodany mu od Podolan, uznali list prywatnej osoby
za niedostateczny do tak porywczych kroków; mniemali i
odezwa pochodzca z niespodziewanego róda, nie poruszy
zwiskowych ; rozprawiali o potrzebie duszego czasu dla

dwignienia powsta przyzwoitym porzdkiem. Posaniec
odjecha przekonany, i naczelnik zamierza naznaczy termin
póniejszy o dni dziesi , bez adnych wszake wyranych
polece lub rozkazów. •

Takie doniesienie zwikszyo gwatowno nastajcych na
strapionego agenta.

Po dugim oporze Chróciechowski rzek nakoniec: ('Pa-

nowie, jako obywatele i urzdnicy tego kraju, sami najlepiej

moecie wiedzie co czyni wypada; ja nie chc bra na sie-

bie odpowiedzialnoci i pójd za wasz wol chociaby prze-

ciw memu przekonaniu: niech kady da swój gos.» — Ze-

bra tedy zdania przytomnych omiu osób, i gdy okazao
si, e sze byo za odwoaniom rozkazu, siad i zawsze

A najwiksz niechci napisa okólnik nastpnej treci —
"Poniewa z powodu wejcia korpusu jemn-aa Rota na Podole,

trudno jest teraz wykona uprzednio powzite zamysy; wic
stosownie do woli znakomitych o})ywateli, termin powstania
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!i;i/nac/uny nu elzic 27 kwietnia, odracza si<j do dnia
7 ma,ja.»

Dziao bic to 25 kwietnia wieczorem, w l]G godzin po
wyjciu w obie<^ l)iorwszej odezwy. Wyprawiono natychmiast
f^oców we wszystkie strony. Jeden posaniec przed witem
pobieg znowu do Tyszkiewicza, inny popieszy do Koyszki.
Mona byo mniema bespiecznie, e dwa })rzeciwne pisma

nie rozmin, si nigdzie, e odroczenie wydane na pótory
doby ])rzed dniem, ]viedy zwiijslcowi ]vilku p<)wiatów mieli l)y
pod broni, niechybnie w czas uprzedzi wszystkicli, nikogo
nie zastanie otwartym ju powstacem? Przecie eby w ter-

minie naznaczonym by na punkcie zbiorowiska, kady mu-
sia przynajmniej dniem pierwej odla-y si zupenie w swoim
domu : zwoa kidzi , rozda im bro

,
powiedzie <)statcczne

sowo. I có mia ten czyni, Ittoby dopiero siadszy na ko
dowiedzia si e rozkaz pow^stania cofnity, e z mnóstwa
spodziewanych towarzyszy, moe nikt równie si nie popie-
szy? Gdyby clio jedna gowa, jedna rodzina tylko moga
w ten sposób sta si pastw mciwego rzdu , naleao ju
wspóobywatelom postpowa przezorniej ; lecz chodzio tu o
wicej, lada ofiara bowiem naraaa na szwank tajemnic ca-

ego zwisku, los caej sprawy.
Trudno jest poj wreszcie, dla czego dokadna wiado-

mo o jDooeniu korpusu Dwernickiego , któr Chrócie-
chowski mia w tej chwili i musia przekada nie wiado-
mym, nie zachwiaa ich uporu; dla czego i nieznajcym
rzeczy wojennych i majorowi mianowanemu w gównej kwa-
terze zdaw^ao si zarówno, e Rot w kilka swoich tysicy
jak chumra gradu moe natychmiast spa na kilkaset kwa-
dratowych mil kraju? Zdaje si tylko i termin 7go maja
odpowiada rachubom naczelnika; zgodzi si bowiem z pó-
niejszem jego postanow^ieniem.

Jaka fatalno ciya nad gronem roztrzygajcem z przy-

padku kwestj niezmiernie delikatn. Obojtnie pominione
w Oczeretnej ziarno wielkich zdarze, miao tu wyda pierw-

szy owoc. Nieszczsna myl agenta eby wikszoci go-
sów uprztn wtpliwo, tak do reszty skrpo\vala zabata-

mucone umysy, i uszanowanie dla teorji wotów, wzio
gór nad wszelk trwog rozsdku i serca. Zaraz po za-

padym wyroku dwaj obecni, z których jeden sam nawet
wotowa za odroczeniem, zwtpiwszy o wszystkiem, pucili

si w drog do królestwa przez Galicj. Emisarjusz take
myla tylko jakby przemkn si w t stron; inni pozo-
stali na wiadków nie dalekiego nastjostwa swojej zarozu-

miaej nierozwagi, albo prostodusznej saboci.
Malinowski tymczasem dokiida wszelkich stara, eby

haso do broni rozeszo hic jak najobszerniej i wzio naj-

10*
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zupelniejszy skutek. Zaraz po wyjedzie z miejsca gdzie by
wydany pierwszy okólnik, dowiedzia si on równie o mar-
szu Rota traktem kamienieckim; lecz bdc pew^nym i
korpus ten cignie ku granicom Woynia, nie przerazi si
pozornem niebespieczestwem, owszem czu tern wiksz
potrzeb i dogodno sprawienia dywersji na korzy wojsk
narodowj-ch. Dla tego te napisa nazajutrz do jeneraa Dwer-
nickiego donoszc mu o wszystkiem co byo przedsiwzite,
i upewnia e w dniu naznaczonym Podole bro podniesie.

Tylko co taki raport mia pój przez Galicj, nadbiega

posaniec od Chróciechowskiego z biletem, e powstanie

odwoa i prosi o przybycie po niego, poniewa naga ta oko-

liczno wymaga udania si do obozu polskiego, a sam puci
si w podró ju nie mie. Malinowski otworzy przygoto-

wane pismo, woy karkt emisarjusza i doda te sowa:
«Po takim postpku agenta rzdowego, przyjdzie nam po-

dobno z rozpacz widzie cofajce si szeregi bratnie, któ-

ryci oczekiwalimy z wycignionemi rkoma.')*)

Wkrótce Chróciechowski niecierpliwy zwoki, przyby
sam do Malinowskiego i skoni go popieszy w stron gdzie

spodziewali si znale wojsko narodowe. Rot przecina ju
drog; acuch pikiet moskiewskich rozciga si od granicy

w crb kraju. Ostrzeeni o niebespieczestwie, w nocy z 26

na 27 kwietnia przeprawili si przez Zbrucz do Galicji, do-

kd w kilka godzin póniej schroni si i korpus polski.

Emisariusz dopiero nie chcia ju odwiedzi obozu w Chle-

banówce: powiada «e jest wysannikiem narodu a nie jene-

raa Dwernickiego, i tylko póki ten dziaa, poty by winien

utrzymywa z nim stosunki, » — Niekiedy jednak wewn-
trzne przekonanie zdawao si zaprzecza spokojnie wyrze-

czonym sowom. Wtenczas wpada w zwyk sobie sabo.
Miotajc si i rozpaczajc, ze zami przemawia do Malinow-

skieo-o: « ratuj mi; wszake widziae em yczliwie dla oj-

czyzny pracowa — Dwernicki kazaby mi w eb strzeli

;

jedmy zda spraw przed rzdem i wodzem w królestwie.))

Widzc wreszcie e Malinowski pragn tylko czem prdzej
zobaczy si z Dwernickiem, opuci go i sam jeden uda si
do Warszawy.

Tak kolej zszed ze sceny spraw powstania ziem po-

udniowych ten czowiek, którego nazwisko nabyo smutnej

sawy i)rzez ale i skargi do dzi dnia towarzyszce kademu
o nim wspomnieniu. Ukazuje si on w dziejach zabua-
skich jakby jakie zowrogie widmo. Zjawi si w chwilach

brzemiennych najpomylniejszymi wypadkami ; znikn równo

*) Raportu tego j. Dwernicki nie otrzyma.
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z moincntcm kiedy okropnie zmieniaa si dola. Wszdzie
od Styru do Dniepru, ^dzic tylko pierwej czy póniej prze-

wróci si na wspak waciwy porzdek rzeczy, wpyw jego
mia swój udzia; ostatecznego zamieszania i)ón(jcnyci po-
wiatów Podola on sta si gównem narzdziem.

Niesusznie wszake byoby nieszczsnemu agentowi przy-

pisa wy«|cznie wszystkie przyczyny zego. Najciszy zarzut

dotyczcy wprost jego osoby polega w tem , e nie poj,
albo speni zaniecia polece jeneraa Dwernickiego; pó-
niejsze liaanmctwa, wyjwszy kamstwo o siach korpusu,
7iie sprawiy wielkiej szkody; co za do zgubnych skutków
cofnicia rozkazu powstania, moralna odpowiedzialno spada
na innych. Jego imi, jego imponujcy podpis, poszy pod
zarzd cudzej woli , której mia powód ufa i ulega. Nie-
rozumiejc machiny przez mnogich robotników ustawionej
w kraju, jak nie wiedzia czy godziwie pomaga j ruszy, tak

te zguszony haasem dotknitych spryn, znow^u na obcy
sd da rk eby j zatrzyma, i niew^innie wyrzdzi stra-

szn psot.
Pewmie chci jego byy czyste, uczucia dla ojczyzny szczere.

Ci co go znali wówczas , widzieli nieraz jak w troskach o

los sprawy narodowej gorcemi zalewa si zami; oddaj
mu take sprawiedliwo, i mimo mieszn pych ze swego
emisarjuszowskiego znaczenia, istotnie ani widoków osobistej

korzyci, ani pretensji do wadzy lub przewodnictwa nie mia.
Ale có po najlepszych chiciach, bez jasnego pojcia celu;

ale czyli owa manja dziaania aby tylko dziaa, nie jest

równie pretensj wystpn, gdy idzie o rzecz tak wielkiej

wagi? — S ludzie dla których rola konsj)iratorów , dyplo-
matów, polityków, a szczególniej tych figur tajemniczych, co
to niby piastuj niezmiernie gbokie zamiary, ma powab
niezw^yciony. Mowie ci w najlepszej wierze udz innych
i samych siebie. Wiecznie z ich czoa grozi w^iatu milczca
zapowied: parturiunt montes . . . zawsze maj peno cieka-

wych wiadomoci i dajcych do mylenia wyrazów; nic u
nich nie dzieje si po prostu, do najprzystpniejszego kresud misternym manowcem; byle sprawka, musz wymyla
cyfrowe charaktery, zmienia nazwiska i ukada koniecznie
potrzebne kamstwa. Tak pojc si nektarem swego znacze-

nia, mona powiedzie i nie troszcz si o reszt: wszystko
badaj nieufnie, wszystko przewiduj bystro, tylko koca
swych robót nie widz. W pospolitym trybie ycia pozba-
wieni swego elementu, bawi lub nudz bliskich znajomych

;

w zdarzeniach otwierajcych kademu obszerne pole, staj
si prawdziw plag publiczn. Podczas wojny naszej, koo
kadego sztabu , koo kadego oddziau powstaców , ilu to

snuo si tych niespracowanych dziaaczy dla dobra powsze-
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chaego; w emigracji ziiaiu}' nie nidhi liczb róuycli animu-

szów podobnego rodzaju, ogólnie zajtycli w klas tak zwa-

nych raistifikatorów. Oby ich nigdy nie byo na scenie, gdzie

chodzi o krew i los narodu, gdzie przedewszystkiem zdro-

wego rozsdku i zupenego zaprzania si mioci wasnej
potrzeba. Oby te ojcowie ojczyzny lepiej umieli wybiera
posanników w jej sprawie. *)

Do wpy^^'u odezw podpisanych przez Chróciechowskiego,
przymiszaly si jeszcze dwie inne okolicznoci bardzo za-

ostrzajce ich przeciwne skutki.

Poszlaka w rku policji; bd ze zapanej listy, bd z in-

nego róda, bya powodem, e kiedy zgromadzenie woowe

*) Chróciechowski za przybyciem do Warszawy, otrzyma znowu ja-

kie polecenia wzgldem prowincji poudniowych i nowy skrypt w na-

stpnych wyrazach

:

(tN. 6S3. W. Kwaterze Gównej w Mionie. 13 maja 1S31 r.

Sztab Gówny.
Wódz Naczelny Wojska Polskiego, dawszy szczególne polecenia W. Ma-

jorowi Chróciechowskiemu, wzywa niniejszem wszystkie wadze Polskie,

tak cywilne jak wojskowe, gdziekolwiek one si znajduj, aeby temu
Majorowi udzielay wszelkiej pomocy jakiej potrzebowa moe, i aeby
z nim si znosiy, celem uskutecznienia nader wanych Jego polece, ty-

czcych si dobra powszechnego.
Kwatermistrz Generalny

:

(podpisano) J. Prdzyski, G. Bdy. »

Z takiem pismem i z gbokiemi zamiarami swemi, urzdowj- agent

wróciwszy do Galicji, zbiera wieci o tem co zaszo po jego odjedzie
z Podola, i ukada raport do prezesa rzdu, którego egzemplarz przezna-

czony dla marszaka sejmu, a wasnorcznie przez emisarjusza podpisany,

ma nastpny tytu

:

Suba wojskowa. Dan w Iwauczanach,
Wydzia szczególnych zlece. dnia 6 czerwca 1S31.

Nr. 53.

Do Janie owieconego Ksicia J. M. C. J. Adama Czartoryskiego

Prezesa Rzdu Najwyszego Narodowego.
Od Chróciechowskiego Majora W. P. w szczególnych zleceniach ko-

mendowanego. Raport wane i wiaro -godne okolicznoci w sobie obej-

mujcy."

Z tpj kilko arkuszowej gadaniny, penej kadzide dla ludzi piastuj-

cych wówczas wadz, a niezmiernie retorycznej i zawilej, dostrzedz mona
co za usposobienie mia powany agent. Jeli zdarzy si komu j czyta,
niechaj si nie dziwi znajdujc wyrazy autora, które zdaj si wiadczy,
i nie tylko przyznaje sobie samemu czyn cofnicia powsta , ale nawet
szuka std niejakiej zasugi. Pisa to po wyi)adkach , kiedy powstacy
wieo wparci do Galicji, w nieukojnym jeszcze alu, na róne przyczyny
mniej istotne skadali swoje nieszczcie; a e glos powszechny obwinia
Sobaskich o samowolny popiech, wioc zdawao mu si, i odraczajc
termin wspóczesny ich pierwszym krokom ,

postpi bardzo mdrze. Po-

dobnie mona tam dowiedzie si o wielu rzeczach nigdy nie l^ych: o

planach Rota, który cay zaprztniony Dwernickim, mia jakoby swoj
jazd ubiedz powstaców na wszystkich punktach, gdzie si zgromadza
postanowili; o 7i»<)'» piechoty wysanej z Oczakowa na odcicie Ukrainy
od Podola i t. d. Wiarogrodny raport majora Chróciechowskiego wzbudza
tylko t wiar, e emisariusz co usysza, to za dobre monet przyjmowa
i bez 8krui)uu opaca tem ufno w nim pooon.
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rozjedao sio z Kamieca, lioruJniczy dosta ju rozka/-

zatrzyma niektórych obywateli i osadzi w twierdzy; po
innych kazano sprawnikowi uda si do ich domów. Dwaj
czonkowie junty tajemnie uwiadomieni o tern, pieszo wym-
knli si z miasta i popieszyli na wie do pewnego kolegi,

któremu take zagraao niebespieczestwo. Tym sposobem
zebra si may komplet i)rzeraonej rady, i tylko co zaczf^
zastanawia si nad przykrym stanem rzeczy, przybiega
odezwa powoujca do Ijroni na dzie nastpny po jutrze, a

nim ochonito z podziwienia, inny goniec przywióz nie

mniej wan nowin.
Wereszczyski od dawna zbierajcy w Galicji o mil od

Husiatpiia, materjay do legji podolskiej, zamyli nakoniec
zoy w cao ukryte czstki sztucznej robotj' i wystpi
z ni w pole. Mia on kilku oficerów i par set ludzi , naj-

wicej modziey z Podola, zachowanych po domach w s-
siedztwie; mia tyle koni i odpowiedni zapas ora. To
wszystko postanowi zgromadzi nagle, przej granic, ubiedz
Kamieniec i da popd powstaniom, które aby zastosoway
si do jego widoków, wyprawi posaców do junty i do
Tyszkiewicza.

Taki posaniec Wereszczyskiego , w dniu 25 kwietnia
zasta trzech czonków rady w trudnem icli pooeniu. Jak-
kolwieli rozwaajc zimno , zamiar opanowania Kamieca
bardzo przewysza rodki, ale przez dugi czas krce po-
goski o legji, nazwyczaiy wyobraa j sobie w olbrzymiej
postaci; rozogniona w owej porze imaginacja najwytrawniej

-

szych ludzi, atwo cliwytaa si lada nadziei; nie byo wtcsz-

•cie nic podaszego do wyboru. Zastraszonym przez po-
licj doawiajc si ju na tropie zwisku, zdawao si e
niebo samo zsya ze wszech stron rychy ratunek. Bogo-
sawic emisarjuszowi, którego rozkazy tak szczliwie przy-
paday do miary z chwilowemi wypadkami, uchwalono przy-j je i poprze jak najskuteczniej. Dwaj skompromitowani
mieli zaraz przemkn si do Galicji dla dokadnego poro-
zumienia si z Wereszczyskirn, trzeciemu pozostawao tylko
godzin kilkanacie ukrywa si koo domu. Rado zaja
miejsce smutku, lecz nie trwaa dugo. Druga odezwa Chró-
ciechowskiego od rana bya ju w drodze i szerzc si na
wszj^stkie strony jak mrony powiew, warzya rozkwitajce
uczucia tej uroczystej chwili , kiedy kady po raz pierwszy
odetchn swodobnie.

Mona powiedzie e nim oscho pióro agenta, nie jedna
za gorzka skropia ziemi Podola. Przez dwa dni poprzedza-
jce termin naznaczony, fatalne pismo po rozlegej czci
kraju roznosio zwtpienie, rozpacz, a nawet i zdrad. Byli

tacy co wnet po rozkazie lub przed nim jeszcze otrzymali
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odwoanie: ci otrtwieli w tej chwib*. póniej wielu z nich

nic poruszy nie mogo. Byli tacy co ostrzc paasze , osa-

dzajc groty, albo ju szykujc si pod broni, usyszeli

okropn nowin: tym pozostowalo tylko ratowa si ucieczk.
Byli nakoniec tacy. którzy nieuprzedzeni w domach przez

powtórn odezw, wyprowadziwszy dopiero swoje mae hufce

w pole^ ujrzeli si zawiedzionymi zdradliwie: ci bkajc si
czas niejaki, albo przedarli si do granicy austrjackiej . albo

poginli w nierównym boju: niewielu doczekao na koniach,

odnowionych usiowa powstania i liczniejszych szeregów

bratnich.

Stopniowana ta szkodliwo cofnicia terminu, dziaaa
prawie w prostym stosunku odlegoci od punktu, skd
wys^ obie odezwy. Dla tego powiat latyczowski ucierpia

najmniej; prócz bowiem dwóch zwiskowych co opucili Po-

dole zaraz po zdecydowanem w ich obecnoci odroczeniu,

jeden tylko obywatel z synem musia tajemnie wyjecha
z kraju, ocienne za: p»oskirowski . kamieniecki, uszycki,

mohyowski. winnicki i lityski, zaburzyy si w najdziwniej-

szy sposób. Gdyby kto móg w ówczas z góry patrze razem
na wszystko co si tu dziao, widziaby zamt trudny do
wypowiedzenia. W jednych domach ze cinionem sercem

chowano ju bro czem prdzej, wybierano si nagle w po-

dró, egnano na nieokrelon pielgrzymk, mów, ojców

braci, albo w gronie caej familji opuszczano rodzinn za-

grod. W dmgich miejscach, teje godziny, brzmia jeszcze

szczk ora, z najlepsz otuch siadano na ko. musztro-

wano ochotników, którzy dzi pierwszy raz stawali w szereg.

jutro mieU skada liczne puki i walczy za ojczyzn. Pacz
i wesoo, trwoga i zapa rozsiane od przypadku, kryy
kolo siebie o kilkanacie kroków, trcay si w niespodzia-

nem spotkaniu. Xa bliskich cieszkach, rozmijali si po-

wstacy spieszcy rzuci niebespieczny swój ubiór, i spie-

szcy przypi do grotów narodowe proporce. Xa wielu

drogach goniec który wióz nowin, e Dwernicki nadchodzi,

e Wereszczyski lada moment wkroczy, spotyka goca,,

który zwiastowa, e emisarjnsz rzdowy zmieni postano-

wienie, e korpus Rota rozlewa si po kraju. Pltanina
sprzecznych pobudek wywieraa swój wpyw dni kjlka; lecz

w dniu co mia owieci tysice chorgiewek na zapowiedzia-

nych punktach powiewajcych w porzdku, w dniu tym fe-

ralnym, przewaga niepomylnych okolicznoci bya ju wi-

doczna, i powszechny ruch skierowa si do jednego celu —
do stara o bespieczestwo osobiste.

Dwa powiaty rozcignione wzdu granicy galicyjskiej,

kamieniecki i poskirowski. wypróniy si natychmiast ucie-

czk za Zbrucz, gdzie prócz spokojnego schronienia wabia
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nadzieja |>ohaczonia si^' z lc<j;JM. Od rana 2(5 do nocy 27 kwie-
tnia, wszystkiemi drogami spieszyli tu emigranci rónego
rodzaju. .ledni w powozach z onami i dziemi, drudzy
pieszo lub oklep na koniach, inni w zbrojnych i szykowych
gromadach. CaJy zwizek wolnych synów Podola, przemkn
si niezwocznie; tu za nim ukazyway sie w Galicji oddziaki
czonków ogólnego spisku. Nim wie o podobnym losie

Dwernickiego wybiega na Podole, przeszo .000 zupenie go-
towycli do boju Podolan, byo na szlaku przeznaczonego dla

nas tuactwa.
Z powiatów lecych gbiej w kraju, nie tak atwa po-

dawaa si zrczno przekrada si w t stron. Wielu szu-

kao ocalenia w spiesznym wyjedzie do Kijowa lub Odessy,
wielu musiao poprzesta na ukryciu si po lasach i wkrótce
przeszo do wizie.

Zgubne skutki dwóch przeciwnych odezw, dotkny nawet
rodkowe okolice Woynia i przylegy im zakt Ukrainy.

Wiadomo o naznaczonym terminie dla Podola, zwrócia
Karola Róyckiego z drogi do Tyszkiewicza. W okolicach
domu swego niedaleko ytomierza, mia on zapewnionych i

tajemnie uorganizowanych 800 fabrykantów lenych; ssiedzi
i znajomi, oddawna pokadali w nim ufno jak w j^rzyszym
naczelniku swoim. Popieszy wic do siebie eby odpowie-
dzie swemu powoaniu, i kiedy kaza wbija elaza na lance,

kiedy wezwa towarzyszy, zaskoczyo go jak wielu innych,
powtórne pismo emisarjusza.

W powiatach rówieskim i zwiahelskim, gdzie ju od-
dawna rozpoczte powstanie ssiedniego Polesia, wywierao
naturalny popd, pierwsza odezwa przypadaa bardzo szcz-
liwie do potrzeb i okolicznoci miejscowych, druga zadaa
cios tern dotkliwszy. Naczelnicy stron tutejszych nie mogc
cile odpowiedzie wezwaniu, naznaczyli sobie termin nieco
póniejszy, to jest dzie 2 maja (20 kwietnia). Przed tym
dniem dowiedziawszy si o zdarzeniach zaszych na Podolu,
jedni opucili rce, drudzy popieszyli do Galicji.

Powiat owrucki, i z pooenia podobny jemu, a nalecy
do gubernji kijowskiej powiat radomylski , nie poniosy
wprawdzie rzeczywistej szkody; lecz poruszenia swoje, które
teraz mogy rozwin si w dogodniejszej j^orze, odoyy do
czasu nieszczliwie wskazanego przez akt wstrzymujcy oko-
lice blisze bojowiska wojsk regularnych, a tem samem, jak
susznie naleao wnosi

,
przeznaczone przodkowa innym.

Kiedy tym sposobem wschodnio -pónocna cz kraju,

przeniknionego nitkami wielkiej zmowy, targniona i zaha-
mowana nieopatrznie, padaa w odmt; poudniowa tego
czasu dowiadczaa lubo z innej przyczyny nie mniej po-
dobnego w skutkach wstrznienia.
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Powiaty podolskie nieiajte wpywem junty, równie jak

pierwej tak i po przyznaniu wadzy jednemu naczelnikowi

dwóch gubernji, w urzdzeniach, i zmowach swoich celem
powstania, odnosiy sie do domów znakomitszych obywateli,

a mianowicie Jelowickich i Sobaskich. Organizacja tu wol-

niejsza od form tajemnego towarzystwa, toczya si po prostu

acuchem ssiedztwa; mniej byo osób w ruchu, mniej

punktów zbierania sio dla narad. Kady spokojnie gotujc
si u siebie, wiedzia kto jest na czele rozleglegszej okolicy

i od niego oczekiwa polece wyszej zwierzchnoci. Wród
cichych, regularnych zachodów insurekcyjnych tej strony,

obudza dotkliw trosk los Aleksandra Sobaskiego zosta-

jcego pod sdem wojennym. Z interesem prj-watnym -
czy si interes publiczny. Chodzio o to, eby ocalajc dla

krewnych czonka familji, dla wspóziemian zacnego obywa-
tela, zachowa dla ojczyzny gorcego potrjot, dla pow^stania

dzielnego powstaca. Zabiegi w tej sprawie byy ju nie

tylko skutkiem dotknitych uczu serca ludzkiego, ale nadto

uczu wycznie narodowych. Insurekcja zmuszona hamowa
swój zapd, w skromnej, udanej postawie, wydzieraa rz-
dowi krwaw ofiar ; rzd rozsroony, pragncy drani, zg-
bia i przeraa insurekcj, domaga si gowy buntownika.

Dnia 10 kwietnia , Edward Jeowicki marszaek hajsyski
otrzyma najsurowszy ukaz w imieniu cara, aeby bez adnej
zwoki ukoczy ledztwo, którego kilka terminów mino ju
dla wyszukanych zawsze powodów prawnych. Marszaek
naznaczy dzie 22 kwietnia na rozpoczcie czynnoci ledczej

w Bundurówce, dokd te mia zjecha kapitan wojsk mo-
skiewskich, do zasiadania w komisji komenderowany. Obe-

cno oskaronego nie bya tern bardziej tu potrzebna, i
ledztwo to równie jak poprzednie musiao zej na niczem.

Móg wic spokojnie pozosta w Hajsynie i oczekiwa chwili

kiedyby powstanie pooyo koniec jego procesowi; lecz wo-
la by odesanym do domu. Przekada marszakowi, e
korzystajc z tej zrcznoci chce poczyni niektóre przynaj-

mniej przygotowania, aby mia z czem wystpi obok innych,

skoro czas przyjdzie. Jeowicki uzna suszno powodów, i

Aleksander Sobaski przed 20 kwietnia znajdowa si ju u
siebie na wsi, w powiecie olhopolskim, o mil od swego brata

Izydora mieszkajcego w Pitkówce.
Dnia 24 kwietnia, marszaek hajsyski przybywszy do

Bundurówki z uoonym projektem dalszej zwoki ledztwa,
znajduje rzeczy w cale niespodziewanym stanie. Aleksander

Sobaski pokazuje mu przygotowany or, prowadzi do kuni
gdzie jawnie kuto groty, owiadcza e tego wieczora uwizi
kai)itana, a nazajutrz wspólnie z bratem bro podniesie.

Zdziwiony tak samowolnym zamiarem Jeowicki, przedstawia
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•zk> akutki jakie krok Icu .cii};2:ii,(; moe; pr/ypoiniua e l/-y-

<lt»r Sobaski przy.siijc^l posfusr.estwo naczelnikowi; prze-

kada, e powsta bez wiedzy i rozkazu nac^zcUiika, jest to

wszystkie umówione pkany pomiesza, ze])su ca si(j po-
wstania le;]c;j w jednoezesnoci wybuchu na kadym punkcie
kraju. Gdy wszelkie ])erswazje i proby byy daremne, opu-
ijzcza Bundurówk^', udaje si do krewnych yo))askiego, za-

klina ich al)y starali si jyo odwie od zgubnego ])rzedsi-

wzicia. Nikt sie nic podj:]l przeamywa woli, której znano
iiieujjiyto; wraca wic nazad, zabiera samego Aleksandra
JSobaskiego i jedzie z nim do Pitkówki, w nadziei e Izy-

dor Sobaski, jako organizator powiatu, atwiej usucha rad
zgodnych z jego obowiskiem. Wjedajc w nocy do wsi,

znajduje ju wart u wrót, a przy dworze kilkudziesit ludzi

zbrojnych w piki.

Trzeba wiedzie, e w tym czasie Tyszkiewicz spodzie-

wajc si lada moment powrotu Tomaszewskiego z rozka-
zami od jeneraa Dwernickiego , rozsya polecenia zupenej
gotowoci na haso do powstania. Drugi z rzdu posaniec
dnia 24 kwietnia zjawi si w Pitkówce i zarcza, e moe
w pó godzin}^ po nim wyjeclia ju trzeci z ostatecznem so-
wem. Nadto przysza razem wiadomo o zblianiu si kor-
pusu polskiego przez Koodno ku granicom Podola. Izydor
Sobaski przed dwoma tygodniami bdc u Tyszkiewicza,

bd z potocznej rozmowy, bd z wyranie zaszych midzy
nimi postanowie, mia to przekonanie, i pewno o wej-

ciu jeneraa Dwernickiego na Woy, zdecyduje termin po-
wstania na Podolu i Ukrainie. W obecnych wic okoliczno-

ciach atwo uleg bratu, którego porywa zniecierpliwiony

zapa. Aleksander Sobaski radzc si tylko w^asnego serca,

sdzi e czeka duej byo to czas marnowa, e za danym
przykadem pójd wszyscy, e wreszcie wahajcych si z pi-

stoletem w rku przekona. Taki miay i azardownj^ rodek,
w niedostatku porzdnie rozgazionej zmowy jednaby su-
sznie chlub pierwszestwa w niebespiecznym zawodzie; teraz

bez wzgldu jakiekolwiek inne móg}' by jeszcze przyczyny,

wina zepsucia rozwanych ukadów spadaa na tego, kto
pierwszy przeciw nim postpi.

Marszaek Jeowicki podawa rozmaite sposoby zakrycia

przedwczesnych porusze, jednak tyle tylko dokaza zdoa,
i Sobascy w przytomnoci znajdujcego si wówczas
w Pitkówce Wacawa Rzewuskiego, przyrzekli trzy dni cze-

ka na miejscu, nim by Tyszkiewicz o ich niezomnem posta-

aiowieniu uwiadomiony nie zosta. Marszaek Jeowicki przy-

bywszy nazajutrz do Hul)nika, opowiedzia kilku zgromadzo-
nym ssiadom zdarzenia których by wiadkiem. Wyprawiono
Aleksandra Jeowickiego do Tyszkiewicza.
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Nazajutrz po odesaniu ^oca, który by przywióz godn^
troskliwszej uwagi odezw Chróciechowskiego, mia naczelnik
drug wiadomo wyraniej ju groc zamiarom ukada-
nym w taki sposób, e byle czstka ich odkryta, pozostawa
tylko ratunek, zrzuci natychmiast reszt zasony. — Wszystkie
spiski maj to do siebie , e najmniejszy zamach z ich ona,
musi wytoczy w pole, albo rozprzdz wewntrz ca przy-
gotowan si. Jednak ta prawda nie da\vaa si czu ani

organizatorowi, ani zwiskowym Ukrainy i Podola. Mnie-
mali, e powstanie które sami starali si w jeden acuch
spoi, do jednego uderzenia nakierowa, raz jakimkolwiek
bd przypadkiem zapalone, mona jeszcze byo bez szkody
przytumi, mona byo nawet powiceniem, odciciem kilku

czonków, rzecz powszechn zbawi.
Wczoraj na radzie w powiecie latyczowskim przemogy

takie zdania; dzi w Oczeretnej nie mniej szczupe grono
znajdujcych si jirzypadkiem u Tyszkiewicza obywateli,
sdzio podobnie. Oburzono si na Sobaskich: woano e
nie dla nich, ale dla ojczyzny prowincje bro podnie
przedsiwziy; e jeli kto przez samowolno gubi ogóln
spraw, niech raczej sam ginie.

Jeowicki nie wiedzc co dziao si w innych stronach Po-
dola, a majc sowo Izydora Sobaskiego, i do trzech dni
bdzie czeka na odpowied Tyszkiewicza, przedstawia e
jeszcze niebespieczestwu zapobiedz mona, e rozkaz na-
czelnika powcignie zapewne zobowizanego przysig pod-
wadnego. Tyszkiewicz nie mia ju prawie czego si zasta-

nawia: jego wola przed dwudziestu czterma godzinami
uczynia krok nieodzowny. Jakkolwiekby teraz postpi so-

bie , cz tylko zego moga by odwrócona; postpi za
musia stosownie do myli i rachub, na których si zatrzy-

ma odprawujc posaca w powiat latyczowski: inaczej te

myli, te rachuby, okazayby si nieoparte na do mocnych
powodach do usunicia precz odezwy woajcej o rych po-
moc korpusowi Dwernickiego.

Poleciwszy wic Jeowickiemu, eby w towarzystwie dwóch
lub trzech obywateli uda si do Sobaskich i usiowa wy-
módz na nich posuszestwo, napisa kartk w wyrazach:
((Na mio Boga i Ojczyzny zaklinam was, nie powstawajcie
przed naznaczonym terminem , którym dla nas wszystkich
bdzie dzie Tmy maja (2') kwietnia v. s.).»

W kilka chwil po odjedzie Jeowickiego, przybieg do
Oczeretnej drugi goniec z pod Midzyboa, i uwiadomi, e
Chróciechowski odroczy powstanie, wanie na dzie 7 maja.
Wszystko zdawao si by dobrze zaatwione. Przybyy do-

niós wprawdzie, e w szybkiej swojej podróy sysza, i
dwóch obywateli skompromitowanych musiao ucieka z do-
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mow; ale poniewa sam by jednym v. tycli co najmocniej
przyczynili si do odroczenia, bynajmniej std nie wróy nic

zlesfo, i ca rzecz wystawi wedle sweg^o pojcia w naj-

lopszem wietle.

W dniu wic 2t) kwietnia, kiedy od witu rozpoczte za-

mieszanie, grasowao po i)ónocnej czci Podola, kiedy w po-
udniowej wszystko mona byo zatrzyma, ])rócz pogoski
dostatecznej na przestrog dla nieprzyjaciela, kiedy nareszcie

korpus posikowy sta przyparty do Galicji; tego dnia wie-

czorem naczelnik rozleglej zmowy, mniema jeszcze mie
w rku cae dzieo swojej organizacji, patrza ufnie w przy-

szo oddalon na dni dziesi, spodziewajc si nawet przed
tym kresem pomylnej odpowiedzi od Dwernickiego, wysa
znowu do niego z prob o dowódzc, instrukcje i rozkazy.

I)rugi dopiero emisarjusz od organizatora powstania do wodza
wyprawy, wyjecha po zachodzie soca, które chylc si za
Karpaty wskazao ju i powstaniu i wyprawie przeznaczon
drog.

XII.

Perjod dni dziesiciu od 27 kwietnia do 7 maja, w dzie-

jach bdcych przedmiotem niniejszego pisma, kadzie g-
bok przerw midzy tem co by miao i mogo , a tem co
si póniej stao: oddziela on porzdnie snowane zamiary,
od improwizowanych wypadków. Czteromiesiczna zmowa
Podola, Ukrainy, i znacznej czci Woynia, zostawiwszy
w duszcych gruzaci swojej roboty kilka wytrysych zarod-

ków siy zbrojnej, posza zaj miejsce w rzdzie tych wie-
lorakich knowa tajemnych, co napeniaj historj porozbio-
row Polski. Najdawniejsze z nich zdaleka kryy koo
jedynego dla wszystkich celu, ostatnie wprost pooyy rk
na broni. Po zwisku podchorych warszawskich, tu wy-
stpuje na scen podobny z tego wzgldu zwizek obywateli
Ziem Ruskich. Mia on tylko krótk cieszk do drogi,

któr pierwszy otworzy; zadanie dla jego pracy )yo zupenie
jasne , materja przygotowany w ogniu powszechnie pon-
cego ducha. Prdko te wywika si z drobiazgowych for-

muek, wpad na tor wojennego szyku, i ogromne swoje
zasoby tak urzdzi w tajemnicy, e za skinieniem jednej
upowanionej do tego woli, cay kraj poudniowy a do
Dniepra, powinien by powsta \s sposób najskuteczniejszy.

To co tu powiadam, nie jest bynajmniej zapdem zudzonej
imaginacji.

Ktokolwiek bez uprzedzenia wpatrzy si pilnie w splot
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•wszystkich wtków zmowy, przyzna musi e w poowie
kwietnia bya dostateczn ile by moga. Mimo mitrg
niektórych osób w uznania naczelnika, wadza jego ju nie
ulegaa wtpliwoci; mimo rozwleke, ociae, ale nie prze-
ciwne uchwaom zapadym w Michaówce , czynnoci junty,,

gówne przedmioty organizacji szy nieprzerwanym i szybkim
]?rokiem ; mimo nakoniec nietrafne albo niedostateczne plany
r.arad wojennych , sposób pierwszego wybuchu , by najnatu-
ralniej obmylony, W owej porze, same tylko Ukraina i

Podole, miay ju zoonych gotówk do miljona zotych, za-

pewnionych najcilejszym rachunkiem, 12,000 dzielnych

jedców, wskazany dla wszystkich ten pierwszy cel: rzuci
si jednoczenie na kady punkt gdzie rezydowaa jaka wadza,
albo zaoga moskiewska. Sdz, i na tem mona byo
poprzesta co do istotnej potrzeby. Pozostawao wjDrawdzie
zebra jeszcze od zwiskowycli 7,000,000 z. dobrowolnego
podatku, i organizator nie mia upatrzonego ogólnego wodza;
ale miljony i ogólny wódz, naleay ju waciwie do tyci
widoków, których tam by pocztek gdzie si koczy zawód
tajemnego spisku. Powstanie ruszone wówczas, niewtpli-
wie oswobodzio by szerok przestrze ziemi z jej pienidzmi,
z jej ludem; jeli kiedykolwiek móg znale si podany
talent do wojennego steru, znalazby si dopiero najatwiej.

Czemu to wszystko tak pewne, tak obiecujce, rozchwiao
si jak czcze marzenie? Dla nas, comy wielu próbowali spo-

sobów dwignienia si z pod jarzma, i wielu jeszcze próbo-
wa gotowi, nie prón jest ciekawoci docieka tego naj-

gbszej przyczyny.

W nieskoczonym acuchu przyczyn pomylnoci albo

nieszczcia kadej sprawy ludzkiej, zwykle jeden jaki wypa-
dek wynurza si na powierzchni w^idzialnych rzeczy, i to

czstokro drobniutkie ogniwo, zdaje si by pierwszem
ródem wszystkich dalszych nastpw. Doskonay malarz
ziemskiego wiata, Walter Scot, w jednym z naji)ickniejszych

romansów, dugi wtek zyoh przygód swego bohatera ci-
gnie od tego, e mu ko rozku si w drodze. Browar nie-

zapalony na Szulcu, rozpoczyna podobnie cay szereg cile
powizanych z sob niepowodze rewolucji 29 listopada.

Wpyw Chróciecliowskiego i popiech Sobaskici, dotykal-

nie] zmieniaj dol powsta prowincji poudniowych. Ale
taki klucz dostateczny dla czytelników romansu, nie prowadzi
dosy daleko umysu roztrzsajcego dzieje, w których wa-

y si los wielu miljonów ludzi , bya w grze przeszo i

])rzyszo wiciu pokole. Fatalizm, przypadek, samowolno
nawet pojedynczych osób, nic tu jeszcze nic tumaczy.
W narodzie ujarzmionym, kady zwizek majcy na celu

spraw jogo niepodlegoci, a t(Mii bardziej zwizc^k tak oby-
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\v:it':;lski wojoniiy razem, jakim byo pr/ygotowaiic powsta-

nie Ziem Ruskich, jest zapewne wypywem myli i uczu
])Owszocinyi-h , ma w sobie tre wszystkicli si moralnycli i

cnót narodu. Jeli wic lada okoliczno moe te wielkie

sposoby zawodzi, miesza, niwcc/.y; to albo z natury swo-

jej s. niewaciwemi narzdziami do dwi{;jania ojczyzny, albo

w samym narodzie s jeszcze takie saboci i wady , e go
adna sztuka skutecznie podnie nie zdoa.

Nic znamy dotd w historji przykadu dzielnego i)0wsta-

nia za pomoc systematycznej zmowy. Z nabrzmiaej lecz

milczcej nienawici ludu, wylaa si krwawa powód sycy-

lijskich nieszporów. Na gos kilku porwanych zapaem, na
przemow dajc si zebra w dwóch sowach, caa Wandea
sypna si do broni. Bez organizacji, bez planów, w ró-
nych dalekich punktach Hiszpanie rzucili si na wojska Na-
poleona. Co podobnego mielimy wieo i na wasnej ziemi.

Spisek podchorych nic nie wykona, nic nic nakierow^a jak

sobie zamierza; jego tylko powicenie si czyste, jego
patrjotyczne bohaterstwo , znalazy odpowied na zuchwae
haso i w nienamówionej stolicy, i w nieprzygotowanym
kraju. Podobnym jeszcze sposobem, wyprzedziwszy namysy
swoich tajnych naczelników, z wsi do wsi, z powiatu do po-
wiatu szerzya Litwa zbrojne poruszenie. Ale jak biada tym,
którzy choby przez najmdrzej urzdzon machinacj, pod-
nieli chorgiew niezgodn z uczuciem narodu; tak stokro
wiksza biada narodowi jeli jego powszechne uczucie, musi
szuka wsparcia w mdroci rachuby, i zapa jednych, spotka
si z zimnym rozumem albo z zimniejszym jeszcze interesem
drugich. Nie przez co innego zach\viaa si i upada caa
rzecz poczta 29 listopada, nie inna te jDrzyczyna leaa na
dnie wszystkich saboci w poruszeniach zabranego kraju.

Skoro i^rzyszo do tego , e rozum mia przewodniczy
zapaowi, trzeba byo wzi kad pojedyncz wol pod
zarzd jednej wadzy, trzeba byo t wadz oprze na czem
witem, niewzruszonem, coby dla kadego rozumu, dla ka-
dego serca byo niezomnem prawem. Nieznacznie otwieraa
si przepa a do gbi, gdzie spoczywa zakryta tajemnica
najdoskonalszego zwisku jakim jest naród, skd wypyny
te wszystkie wzy, któremimy stali dziesi wieków.

Obyw^atele Ziem Ruskich ogólnie, w cigu swojej zmowy
zoyli dowody wielu dochowanych cnót, i wielu poprawio-
nych przywar narodow^ych. Szczera hojno dla ojczyzny,

nie z dzisiejszej teorji zakupienia dla sprawy polskiej mas
ludu za kawaki ziemi, lecz z witszego róda pochodzcy
wzgld na wocian jako braci i wspórodaków, znacznie na-
koniec upowszechnione przekonanie o potrzebie adu i wa-
dzy, byy to liczne oznaki, e zblia si czas wyjcia z domu
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pokuty. Bez wtpienia, zbyteczna leko, fantazja porywcza
i zmienna, niekiedy duma albo raczej próno, upór w swo-
jem widzimi si, i dziecinna prawie skonno do przekory
— wady nie do przytarte w krewkim i modzieczym na-
rodzie naszym, jeszcze ostro wystpoway na scen. Nie im
wszake wy,cznie przypisa naley ze, które powicenie
si i odwag naraziy na bardzo cik prób. Sztuczny
wze spisku krpowa tylko dowolno rozumów; w sumie-
niach nie byo dla niego silnej podstawy, i skoro nie odpo-
wiedzia pierwszemu warunkowi, musia upa nieodzownie.

Poniewa zwizek z natury swojej móg tylko mdr ra-

chub doj do tego, co zapa odgaduje instynktem, gowa
postawiona najwyej miaa powinno, nic nie straci z wi-
doku, wszystko w}Tachowa jak najcilej. Na drodze bo-
wiem matematycznego rozwizywania jakichkolwiek bd za-

da , lada myka ca robot w niwecz obraca. Poniewa
wadza naczelnika zwisku, tylko w trafnoci swoich czynów
moga znale sankcj dostateczn, taka myka jeszcze gro-

zia jej wypowiedzeniem posuszestwa, I zdarzyo si nie

przewidzie niektórych rzeczy, nie wyrachowa dobrze kiedy
bya najdogodniejsza, a nawet konieczna pora z przygoto-
wa przej do czynu. Mimo nieszczliwe czy nie do pilne

zabiegi jeneraa wyprawy i organizatora powstania o porozu-
mienie si wzajemne, naturalna wspólno dwóch si maj-
cych jeden cel, jednego nieprzyjaciela, nie moga by za-

niedbana bezkarnie. Naczelnicy dwóch korpusów, z których
pierwszy niós haso do boju, drugi czeka na rozsypany
w tajnych leach, dziwnym trafem zamienili swoje role. Ten
co powinien by wszystko oblicza porzdnie, zaufa lepo
zapaowi, ten który w istocie nic nie móg uczyni bez szcz-
liwej chwili dla zapau, j^oleg cakiem na rachubie. Oba
std dowiadczyli szkody. Chorgiew polska na prowincje
polskie musiaa niezalenie od sztucznych ukadów, wywrze
swój wpyw, swoje parcie atmosferyczne; wszelka te orga-

nizacja niezastosowana do tego wpywu, musiaa stawi pewny
opór. Orze biay wznoszc si nad ziemi Jagiellonów, za-

jania jak ksiyc nad morzem. W szybkim jego przelocie

i po niskim uku , wszdzie jednak zjawio si wezbranie
ducha, ile gdzie na wystarczao, wszdzie wzeki systema-

tycznej roboty przyczyniay tylko zawad ; skoro zbliy si do
granic Podola, groble urzdzone dla silniejszego wylewu,
pky jedynie przez to, e rka co powinna bya otworzy
luzy, znajdowaa si zbyt daleko.

Kruche jest i bardzo dotkliwe wszelkie dzieo ludzkiego

rozumu; niebespiecznie opiera na niem tak wielkie sprawy.

Zmowa, która zdawaa si cigle niedojrzaym owocem, miaa
ju w onie swojem poczynajcego toczy j robaka, policji
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moskiewskiej; nieroztrcona gwatownie, któ wie czyby nie

spacUa cieho w ciemnice wi^'zie, czy wreszcie dotrzymawszy
w sw(jich klubacli wyrywajcy si zapa, potrafiaby j?o

równie samowadnie wzl)iidzi za dni dziesi? Cokolwiek
bd, przed tym kresem, cz zwiijskowycli posza w roz-

sypk, cz wystawiona na sztych z orem w rku, wyj^l,-

daa niepewnycli swoicli losów; inni albo radzili jeszcze co
czynie, albo dotknici plajt jak zada caej sprawie naszej

pierwszy przykad zoenia broni, suchali tylko wasnej
trwogi. Waciwie mówic, nie byo ju ani spisku ani jego
wadzy. Powstanie bez walki dowiadczyo skutków najo-

kropniej przegranej bitwy; naczelnik bez grzechu w sercu,

sta przed sdem swoich podwadnych. Ostatnia chwila jego
powagi wybia niemal z ostatni godzin W3'prawy: pierwej
mogo znale si kilku nieposusznych, i zamanie zaprzy-
siganych ustaw byo skutkiem zapau; teraz rzadko kto
z dobrej woli dotrzyma posuszestwa, i wierno posu-
szestwa, i wierno przysidze wymagaa bohaterstwa.
W trudnych, bardzo trudnych okolicznociach, przyszo

patrjotom Ukrainy i Podola, j^rzypomnie owe sowa: j)0-

wstaniemy, choby dla tego eby zgin. Trzeba byo wiel-

kiego ducha powicenia si, najczystszej ofiary z mioci
wasnej

,
gorcego uczucia braterstw^a. W tych cnotach jest

jedynie pewny ywio wszystkich spisków narodowych, w nich
ostateczna nadzieja i spiskujcych i caego narodu, do nicli

zawsze ucieczka zawiedzionych rachub rozumu. Bez nich
adna organizacja nie utworzy skutecznego powstania, adna
wadza nie zbawi ojczyzny; lecz ognisko ich tam wanie,
skd bierze wito przysiga, która okazaa si dopiero
lekkiem sowem.

Byli wszake tacy co dotrzymali i Bogu i ojczynie i

swoim ustawom. Kto si rozgrzeszy przez brak odwagi,
nieci w ciszy rozmawia z swojem sumieniem; kto sobie obra
przez roztropno , czeka lepszych czasów, kiedy inni nieli
ycie za wszystkich, niech im nie mie zarzuca, e walczyli

daremnie. Oni z ziemi przodków zdarli prawo przedawnie-
nia rosnce dla carów, oni wietnemi zwycistwy w maych
garstkach dali przykad, czego móg dokaza kraj cay. Im
naley si nauka, e nie masz tak zej pory, kiedyby ywa i

powszechna ch nie moga zbawi narodu; tej zacn krwi
zapiecztowanej nauce, nastpna cz niniejszego pisma.

WaOTTfOWSKI. I, 1^
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ZBROJNIP] PORUSZENIA.

I.

1 obrzee Woynia nad Bugiem i granic Galicji od Kry-
lowa do róde Zbrucza, odkrelone wielkim gocicem id-
cym przez Wodzimierz, uck, Dubno, Krzemieniec, byo
]dacera, na którym korpus wa^jsk nadwilaskicli, przezna-

czony by gwiazd polarn wszystkicli porusze zbrojnycli

w prowincjach poudniow^ych, wszed, zajania i znikn.
Przecig dni szesnastu — od 11 do 27 kwietnia — obejmuje
jego zabuasde dzieje.

Okoo tej wskiej przestrzeni , opasanej jeszcze niemal

tem wszysliiem co Moskwa z si swoich moga tu postawcie,

leay cztery gówne olcrgi przygotowanych pow^sta: Pole-

sie woyskie , rodelv Woynia , Ukraina i Podole. Dwa
pierwsze mniej uorganizowane, z sob i z innemi sabo byy
poczone; dwa drugie miay wspólne ognisko, szybkie ko-

munikacje, dostateczne usposobienie do jednoczesnego wy-
bucliu. Polesie tylko wszake odegrao sw rol w perjodzie

midzy wkroczeniom na Woy, a wejciem do Galicji wojsla

regularnego.
Te same przyczyny co reszt tutejszego kraju zostawiy

w zaniedbaniu za szeregami nieprzyjaciela, byy take po-

wodem, e ruch rozpoczty na Polesiu, prócz jednoczesnoci
nie mia innego zwisku z dziaaniem korpusu, w^ niczem mu
nie dopomóg, szed bez pew^nego kierunku i upad.

Gówny ster rzeczy w^ tych stronach zalea od Pramow-
skicgo

;
pukownik M'^** póniej powoany, mia wyczniej-

szc polecenie dowództwa nad si zbrojn w chwili ju
jawnego powstania; Stanisaw Worcel , Narcys Olizar i Ksa-
wery Godebski, stali na czele miejscowych zwisków w po-

wiatach: kowelskim, uckim, i w znacznej czci rówic-



1()G

skiego. Skoro major Chróciecliowski nie dopeni woonych
na obowisków; skoro obojtno, a nawet dwuznaczno
i nikczcmno niektórycli naczelników nad granic, zatamo-
waa porozumienia, jakie powinny byy uprzedzi wejcie
korpusu, odezwy i proklamacje jeneraa Dwernickiego, gsto
rozrzucane na prawej stronie Bugu pod nogi forpoczt nie-

przyjacielskich , nie mogy ani dosta sie za linj Rydigiera,

ani nagrodzi niepoczynionych rozporzdze. Z pomidzy
pism jeneraa, najbliej trafi swego celu list prywatny do
pukownika M*'-==-' jako do dawnego znajomego, pisany z wy-
rancm poleceniem, eby sie stara jak najrychlej i jak na
najliczniejszych punktach zapali powstanie. Pukownik z razu

wzi si gorliwie do czynnoci : ponapisywa od siebie prokla-

macje, doczy do nich kopje listu i wraz ze szczegóowemi
instrukcjami porozsya glówniejszym zwiskowym.

Czwartego dnia po wkroczeniu za Bug wojska polskiego,

Worcel w Kasz(jwce otrzyma ekspedycj M***, przesa j
dalej, i zaraz wziwszy kilkunastu konnych, i)opieszy zdj
poczty na gocicu kowelskim. Xa jednej ze stacji poczto-

wych zachwycono dwóch oficerów moskiewskich, wyprawio-
nycli od Rydigera do gównej kwatery armji dziaajcej.

Adjutant jego, baron Kruzenstern, mia przy sobie raport,

którego czc'<ó udao mu sio zniszczy. Z pozostaego urywku
mona jednak byo wyczyta jak dalece jenera moskiewski

by przeraony. Liczy on siy Dwernickiego na 20,000;

spodziewa si tu za nim Sierawskiego w 30,000; duch
prowincji uwaa za nader niebespiecznj''; oprze si z tem
co mia nie obiecywa, o spieszne i mocne wsparcie baga
Dybicza. Lubo powstacy wiedzieli e liczba wojsk polskich

w raporcie bya niezmiernie przesadzona, trwoga jednak Ry-
digera pokrzei:)iaa bardzo ich nadzieje. Jeców i raport

posano Dwernickiemu.
Wanie kiedy Worcel wraca z pierwszej swojej wypra-

wy , spotka go Olizar jadcy w strony blisze granic kró-

lestwa, dla powzicia wieci o dawno oczekiwanym korpusie

z pod Zamocia. Dowiedziawszy si o tem co zaszo, i e
si rozmin z gocem, który powióz mu od Worcela pisma
pukownika M**--', popieszy do domu, wyprawi natychmiast

kopje ekspedycji do Godebskiego i da odpowied pukowni-
kowi, i si stanie zado jego wezwaniom. CJodebski zaj
si niezwocznie poruszeniem zwiskowych w okolicy "Wo-
dzimierza i oznajmi Olizarowi dzie, w którym z oddziaem
swoim mia przycign do niego, do Rafaówki. Takim
porzdkiem obudzane i)owstanio nic miao sprystoci iedno-

czesnego wybuchu na rozlegej ])rzestrzeni , ani wytkuitych
punktów do zdobycia pierwiastkowemi siami. Ale poniewa
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j>olowc wojska moskiewskie usuiiyly sitj /upclnic ku poudnio-
wi, niojiflo rozwin si /wolna, oj^arnjj miastoczka strzeone
prze/, nieruelionic zaloj^i, i cay swój ki'aj opanowa podug
kolejno ol)niyIanyeli ]>lanów.

Tego czasu (okoo 15 kwicinia), bf^d w skutcli rozsya-

nyci iirokhunacji , bjjd na sani odgos przyljycia wojsk ])ol-

sskich, zjawio sie poruszenie zl)rojnc w stronie l)iszej

gównego teatru walki. liudwik Stecki, któi'y przedtem i

póniej tyle zoy dowodów pati'jotyzniu, pierwszy tu z za-

paem ndodego wieku i z nieograniezonem powieceniem sie

wylanego na iiaugi dla ojczyzny obywatela, wzi sie do
broni. Ogromna fortuna, szczliwo domowa z pena cnót

i wdzików maonk, ycie w cwiecie lat otoczone wido-

lvarai trwaej pomylnoci, te byy <jtiary szlachetnego po-

w'staca, rzucoiu' odrazu w odmt wojny, na przykad dla

innych. Odpowiedniej tym wielkim darom, besporednio
slaitecznej pomocy sprawie powstania, ziemianin jednej chwili

przemieniajcy si na onierza i wodza, przynie nie móg.
Zebrawszy naprdce ledwo 30 jezdnych i KJO strzelców, ru-

szy do Wodzimierza. Orszak jego ])owiksza' si po drodze,

w miecie garnizon inwalidów nic stawi oporu. Lecz nie-

dowiadczony dowódzca nie wiedzia co mia dalej czyni; za-

j si najprzód ustanowieniem rzdów insurckcyjnych, i bez-

potrzebnych rodków Ijespicczestwa , odda sie uniesieniom

radoci.
Krcjc postrzegtszy zapóno jalii kierunelc wzi jenera

Dwernicl^i i nic mogc docign go w Icrólcstwie, posa
w^ lad za nim jeneraa Dawidowa z pukiem dragonów i

z kilku sotniami kozalców. Oddzia ten postpujc o dwa
marsze za korpusem polskim, znalaz most nlezniszczony na
Bugu i dla zawizania ]vonmnikacji z prawem sl<^rzydem Ry-
digera , uda si wprost j^od Wodzimierz. Wród wesoej
uroczystoci na cze pierwszego dnia sw'obody, nage ukaza
si nieprzyjaciel w miecie. Strzelcy utrzymywali si czas

niejalvi w^ ogrodzie u adwolcata Tarl^owsl^iego
,

gdzie bya
gówna kwatera powstaców : ubili kilku)iastu kozaków i

jednego oficera
;

jazda nie moga stawi adnego oporu

;

wszystko nareszcie musiao ocala sie ucieczlc. W domu
zapalonym podczas utarczki, ona Steckiego tylko co nie zgi-

na od pomieni. Patrjotyzm w sercu tej modej Polki stu-
mi sabo pci jej waciw; do ostatniej minuty zaprz-
tniopa wyporywaniem pilci z lvrzcse i Icanap na kaki dla

strzelców, zaclicajc przez okno walczcych, i w dymie
procliu ledzc tylko troskliwie ma, zapomniaa o sol)ie,

nie postrzcga e ogie obejmowa ju ciany. Ika litoci
zdjtego nieprzyjaciela wyrwaa j z por.ru. Dwaj obywa-
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tele, Faustyn Dobrzyski i Leon Moszyski dostali sie do>

niewoli. *)

Oddzia Dawidowa niewynoszcy 1000 ludzi, zoony z sa-

mej jazdy, nie powinien by zastrasza rozlegej i lenej oko-
licy: ale pooenie i czas nadaway mu wielk wag. Znaj-

dowa si z tyu korpusu polskiego , odcina od niego Po-
lesie, niszczy w samym zarodzie powstanie wodzimierskie,
inne móg ubiega i roztrca nim si rozwiny, bo wewntrz
wiksza dotkna je klska — byy ju bez waciwego steru,

w oczekiwaniu rozkazów i w zupenej niewiadomoci odleglej-

Bzycli wypadków, zostawione same sobie.

Pramowski pierwszy opuci wszystko, wyjecha do Ga-
licji; a powód jakim krok ten niegodny chcia osoni, odj
ducha i drugiemu po nim naczelnikowi. Pukownik M***
zamiast poparcia rozpocztego dziea, napisa do powstaców
poleskich eby si wstrzymali; sam za pobieg widzie si
z jeneraem Dwernickim, którego w dniu 17 kwietnia zasta
ju pod Boremlem. Naoczny wiadek tak opowiada to widze-

nie si: ((O godzinie 2-ej z poudnia przyby pukownik M***,
obywatel z Polesia, stary onierz, ozdobiony krzyami, i

dobrze znany dowódzcy korpusu. Nic jeszcze nie wiedzia
jenera Dwernicki o powstaniu Worcela, Steckiego i innych,

oczekiwa niecierpliwie wysanych w te strony goców; zja-

wienie sio przeto w gównej kwaterze oficera mogcego po-

wstaniu przewodniczy niemao go zdziwio. Zapyta pukow-
nika czemu tu, czemu nie z broni w rku na swojem miej-

scu? — ((Ja — rzek pukownik — zebraem pewn liczb
strzelców i przybj^em zapyta jeneraa, czyli mam z nimi do
korpusu przymaszerowa ; bo co si tyczy ogólnege powsta-

nia, to zupenie sj^araliowane zostao. Pukownik Pramow-
ski odebra wczoraj wasnorczne pismo od wodza naczelnego,

aby obywatele AVoynia nic powstawali. W tej chwili rozsta-

em si z Pramowskim, który mi to owiadczy i ju zu-

penie rzecz opuci : pismo to przywióz gocem z Warsza-
wy Micha \V='"''''- (Walewski).)) Jenera Dwernicki odpowie-
dzia: ((Dla prawych obywateli kiedy idzie o ojczyzn, zakazy

wodza naczelnego s niczom ; masz przed sob 4000 Polaków,
których ju znaj Moskale, i którzy tu za was na waszej

') Dobiv,yski gorliwy patrjota, pierwej jeszcze naraa si na nie-

bespieczestwa jedzi do Zamocia dla skomunikowania si z jeneraem
Dwernickim. Wzity we Wodzimierzu z hroni w rku, okuty byl -w !au-

cuciy i odesany do ISobrujska. jNIoszyiiski, lubo kilkakro ranny, zdoa
umkn(j z wizienia i dosta(; si do Warszawy; z Francji za zaci!VKnw-
szy si do slul)y portugalskiej, zgin pod Oporto. Dawidów obcliodzi
si srodze ze swymi jecami, przeladowa wszytkicli podejrzanych, i poj-

mawszy obywatela ('zaruouskiogo , oskaronego tylko o stosunki z od-

dziaem Steckiego, dozwoli swemu oUlacfwu mczy go i zniewaa, a

jioteiH kaza urzdownie powiesi.
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zinui nmrzc«'i pi'z>>;^li- Wr»'ir pan, i powiedz io tym, któi-zy

iishichnjjj tego zakazu ; ale wtpi el)y takich znalazh .)

Ptik<nviiik zarcza e nikt temu nio uwierzy, e sam to ma
za nic, jak równie e proklamacje jego i innych oby-
wateli obiegy ju okolice i e wszyscy wkrótce bod ])od

broni." *)

Nazajutrz w czasie walnej bitwy z Rydigcrcm
,

])izybyii

do Boremla Stecki i Z... z kilkudziesit ludmi. To byo
]iierwsze i ostatnie zc^tkniccie si. powstania z korpusem.
Dziedzic Borenda i naczelnik oddziau wodzimierskiego,
odznaczyli sio zaraz w Ijoju jak waleczni onierze ; z hufcami
uz^rojonemi przez siebie, ze szczupem gronem szlachty

wspóobywateli, Ijyli przy wojsku regularnem jak reprezen-
tanci patriotyzmu swojej prowincji: zawód ich jako natural-

nych i Ijardzo monych przewódzców w miejscowych usio-
waniach, zosta zawieszony i przecity. Odtd jenera
Dwernicki cignc za sob gówn si nieprzyjaciela, dy
na Podole; a w' miar jak pogorszao si jego pooenie,
Dawidów móg szerzy si swobodniej. Upadek wszake roz-

pocztego ruchu w tutejszycli okolicach l^y ju pierwej przy-

gotowany. Pukownik M"*'" nie tak postpi sobie, jakby
przynajmniej po jego ostatecznem sowie danem jeneraow^i
Dwernickiemu spodziewa si naleao. Wróciwszy do domu
(mil 12 od Boremla), poyczy u ssiada par pistoletów i

tajemnie puci sio w" drog — do Galicji. Dopiero z pierw-
szego miasteczka za granic napisa do powstaców po-
leskich, e jeliby tego koniecznie wymagali po nim, poczy
sio z nimi, ale chyba tylko aby umrze razem; bo im samym
nic nie pozostaje jak rozpuci ludzi i popowraca spokojnie
do domów. List ten otrzymano w cliwali, kiedy ju spe-
niwszy uprzednie rozporzdzenia naczelnika, po stracie dni
kilku, z niecierpliwoci oczekiwano dalszych jego rozkazów-,

kiedy z rozlegego okrgu obywatele w jeden punkt skupieni,

])olegali zupenie na rozsdku wyszej wadzy.
Jeszcze w instrukcji przyczonej do pierwszej swojej

odezwy, pukownik M*** wskaza by za dow^ódzc wspól-
nego dla oddziaów AYorceia , Olizara i innych, kapitana
Bogdanowicza. To nadao od razu silniejszy popd natural-

") Patrz w Pamict. Emigr. Pol. w Broszurze W?adyslav/ IV., Opis bitwy
pod Boremlem przez Anastazego Dunina. — Czy Pramowski do saboci
swego charakteru przyda jeszcze nikczemno kamstwa, czy moe tylko
istotnie otrzymane od wodza jakie rady ostronoci i rozwagi wytuma-
czyT wedle usposobienia wasnego umysu, tego nikt dotd nie objani.
To pewna wszake, i nikomu z podrzdniejszych naczelników, ciobj'
dla ocalenia swego honoru listu nie komunikowa, a s w Emigracji osoby,
które ju po skoczonej wojnie sy.szay z ust pukownika M*** to samo,
co jeneraowi Dwernickiemu mówi.
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nej skonnoci niedowiadczonych powstaców zbierania si
w tumne gromady. Worcel przej znaczny transport mki
prowadzonej dla armji moskiewskiej, zdobyte i miejscowe
zapasy ywnoci odsya do puszczy; w uroczysku zwanem
Czerewaclia zakada obóz, wzywa tu dalszyci obywateli.
Godebski, Wadysaw Moszyski i inni zwiskowi, w 500 ludzi

przecignli przez Rafaówk i wraz z Olizarem pomaszero-
wali na umówione stanowisko. Teodor Pociej przyprowadzi
kilkudziesit dobrze uzbrojonych strzelców: dalsi obywatele
przybywali z garstkami swoich wocian lub zebranych ocho-
tników. Wszdzie kdy przechodziy pierwiastkowe orszaki
powstaców, dawao si widzie ywe wstrznienie kraju.

W kadej wsi witano je z radoci i bogosawiestwem,
z kadego niemal dworu nadsyano wozy adowne chlebem,
misiwem i wódk. Ale jDrzychylno wocian nie bya zu-

penie wolna od naogowej bojani, jal<: wzbudza nieoba-
lony jeszcze rzd moskiewski ; zreszt bezbronne ich rce na
mao mogy si przyda. Poyteczniejsz}'m nabytkiem byli

pojedyiiczy ochotnicy: modzie szlachecka, oficjalici i sudzy
z domów obywatelskich. Kto mia odwane serce i jaki-

kolwiek or czy si do hufców, które zostawujc za sob
cisz i obaw, unosiy w gb lasów ledwo rozniecajce si
iskry zapau i nadziei, eby tam spony daremnie.

Dnia 21 Icwietnia wszystko ju znajdowao si w Czere-
wasze. Nazajutrz przyby kapitan Bogdanowicz w trzydzieci
porzdnych koni, i zaj si zaraz uszykowaniem gromady.
Caa sia skadaa si przeszo z tysica ludzi. W tej licz-

bie byo 300 jazdy, 160 strzelców celnych, reszta kosyniery.
Nadto przyprowadzono par set rekrutów odbitych na drodze
do Kijowa. Byli to wocianie niedalekich okolic przez osta-

tni nabór wydarci rodzinom, w szarych jeszcze mundurach
i bez broni, pod stra prowadzeni w gb Rosji. Prócz
naturalnej skonnoci, interes osobisty pocign ich do sprawy
powstania; mocniej jednak wstrzymywaa przysiga wylvO-
nana na wierno carowi. Dopiero kiedy kapan obrzdku
unickiego rozwiza te przymuszone luby, z mi ochot
przysigli posuszestwo rzdowi polskiemu. W ogólnoci
lud tu zebrany by wyborowy i najlepszego duclia. Jazda,
miaa dobre konie, porzdne osiodanie; strzelcy byli dosta-
tecznie, a nawet wymylnie mniej wicej w uniformowe ubiory
odziani; l)rakowao tylko wikszego zapasu amunicji dla nich,

a ora dla innych. Obozowanie na puszczy zaradzi temu
nie mogo. Kapitan Bogdanowicz, czowiek ze wszech miar
zacny, peen zapau i odwany, potrafiby zapewne dzielnie

przewodniczy obrotom patryzanckim, w tym jednym ywiole
ziemiaskiej wojny czerpa dla swojego oddziau zasiek; ale

jako stary onierz, sam przez si ju pochopny rozpoczyna
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i/.vc/. t)(l orjinni/acji rop^uhiminowoj i nuisztry, iiuisial nadto

rzekar ro/kazów wyszego dowódzcy. Czas drogi u})lyvval,

w tom nadszed ów nieszczsny list i)ulkownika M"'""" jdsany

/ Cialicji.

Opuszczeni od naczelników powsiaiK;y, w tnidnoni j)oo-

cniu uczuli niijprzód potrzebo ustanowienia dla siebie jakiej-

kolwiek wadzy. Zawód ufnoci i)o()onej w ))OJcdyczycli

osobach, mia jeszcze to zgubne nastpstwo, e wywoywa
sejmiki i obudza skonno do zl)iorowych rzdów. Utwo-
rzono Rade cywilno -wojskowa, jednenni jej czonltowi Oli-

zarowi, dajc tytu ])rezesa, drugiemu JJogdanowicz(»wi , do-
wództwo siy zbrojnej. Ani jednak prezes, ani wódz nie

móg nic przedsiewzi bez woli wikszoci w Eadzie.

Dziwncm jakicm zrzjjdzcniem, formy jirzyjte w Warszawie
powtórzyy sie na drobna slvale wród jagien wo,yskiego
Polesia: z podo)nyc]i przyczyn, ])odobne wynikay skutki.

Rada Cywilno-wojsl<;o\va wzia sic czcm prdzej do pióra.

Wyprawiono goców do jeneraa Dwernicciego, z prolja
przynajmniej o kilku oficerów; porozsyano odezwy do oby-
wateli, równie napróno. Jenera Dwcrnicci by ju daleko;
obywatele syszeli wicej o Dawidowie. Osabienie duclia

zl)lialo si i do obozu. Od czasu od czasu przybywao kilku

ociotników, l^adej nocy nikno kilkunastu kosynierów.
W takim stanie rzeczy byo widocznem, i nie mona duej
obozowa bezczynnie. Na to wszyscy czonkowie Rady zga-

dzali sie jednomylnie; ale kiedy przyszo do zapytania: do-

kild ruszy, gdzie uderzy? Icady podawa i utrzymywa swój
projelit, a nikt nie mia powagi jednym gosem pooy
koca rozprawom.

Poniewa gromada skadaa sie najwicej z obywateli po-
wiatów kowelskiego i uckiego, gówne te wayy si dwa
zdania. Pierwsi clicieli i do Kowla, drudzy do Lucka.
Tymczasem Olizar zastanawiajc si , e ol)a te miasta lece
w otwartem polu, nie atwo mog by opanowane przez si
szczup i niewywiczon, a pierwsza przeciwno mogaby
j rozproszy zupenie, zwraca myl w inn stron; z uwag
nad ogólnem pooeniem armji moskiewskiej, z wiadomoci
o zaszych ju, albo i)rzygotowanych w^ypadkach w powia-
tach i prowincjach ssiednich, tworzy sobie plan obszerny,
który daje miar ówczesnych nadziei powstaców, wszdzie
zawiedzionych, moe niekoniecznie dla tego e byy zbyt
wyniose. Oto s sowa samego autora planu.

((Dyjicz by jlisko "Warszawy, Rydigier na poludniowem
pograniczu Woynia; tym sposobem powstanie nasze znajdo-
wao si z tyu gównych wojsk moskiewsl<;ich. Litwa od
dawna ju walczya, Podole czekao tylko hasa. Z przyle-

gych nam okolic, powiat rówieski dobrze usposobiony go-
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tów by podnie si, bylebymy podali mu rko; powiat
piski obiecywa take wzi si do broni za naszem przy-
byciem, i donosi, e w jego miecie powiatowem s wielkie
magazyny ywnoci, które lada moment mog, by wywie-
zione. Nadto, wiedziaem e pukownik Przezdziecki, mój
powinowaty i przyjaciel, dowódzca znacznego oddziau po-
wstaców litewskich, rachowa na stosunki z nami, i wysa
nawet pewn osob dla porozumienia si ze mn. — Z tych
powodów zamierzaem: pój do Piska, zabra magazyny,
zapali powstanie; posuwajc si potem ku Ivobryniowi i

dalej , kolejno porusza ssiednie powiaty a do zetknicia
si z Przezdzieckim

, który jak naleao wnosi , szerzy si
na wzajem ku nam. \Yracajc dopiero dwignlibymy po-
wiaty: row^ieski i konstantynowski; a e ten ostatni grani-

czy z Podolem, zawizalibymy niejako acuch powsta od
Kowna do Kamieca! — Caa ta operacja nie zajaby nad
trzy lub cztery tygodnie. Przez ten czas, wódz naczelny
oraz jeneraowie Dwernicki i Sierawski, zatrudnialiby gówne
siy nieprzyjaciela

;
garnizony Kijowa i Ivamieca majc do-

sy do czynienia koo swoich stanowisk, nie mogyby take
nic znacznego przeciw nam wyprawi. Zreszt, atwo byo
unika wikszych potyczek, a ])0 drogach i gocicach roz-

rzucajc ruchome oddziaki, przez drobne korzyci lud za-

prawia, przez pochody w rónych kierunkach, cay kraj za-

pala. Wynikby std najcelniejszy, i moe jedyny skutek,

jaki sprawne moglimy: niedostatek ywnoci i przeraenie
w dziaajcej armji moskiew^skiej. Jeli moje widoki byy
nietrafne, zdawao mi si przynajmniej em je opiera na
pewmych zasadach, i kosztowaem prawdziwego szczcia,
kiedy mi si udao zrazu wyjedna stosowne do nich poru-
szenie naszego oddziau.))

Olizar zwierzy si zupenie ze swoich myli kapitanowi
Bogdanowiczowi, uj go i zapewni sobie przeto wikszo
w Kadzie. Sdzc jednak i roztropno wymagaa nie roz-

gasza caego zamiaru, reszcie zgromadzonych czonków
przeoy tylko powody wyprawy do Piska. Projekt zosta
przyjty.
W istocie, opanowanie tego punktu, poruszenie okolicy

zawierajcej nierozwikany labirynt naturalnych twierdz dla

powstaców, obiecywao niewtpliw korzy. Nadto, droga
w t stron ))ya najswobodniejsza. Co si tyczy dalszych
nadziei, tylko niedokadna znajomo obecnego stanu rzeczy

dozwalaa im ufa. Gdyl)y mnóstwo poprzednich bdów i

nieszcz nie stano na przeszkodzie, zapewne acuch po-
wsta od Kowna do Kamieca nie byby zuchwaem marze-
niem. Ale nie stumilowe wdr<nvki, nie a])ostolstwo jednego
oddziaku z Polesia, mogo to s})eni. W owej cliwili los
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korpusu Sierawskicuo i Dwernickiego by ju rozstrzygniony;

Litwa ])(> pierwszycli dowiadczeniach, zrzekajc sic strate-

gicznych ])oruszc masami, wchodzihi na waciw; drog^' par-

tyzanckiej wojiiy. Midzy Piskiem, a wsi Kumem w i)o-

wiecic oszmiaskini gdzie si znajdowa Przezdziecki, leaa
wielka i trudna do przebycia przestrze. Od domu do domu,
od paralji do parafii ])odawa przykad, wszdzie turbowa
nieprzyjaciela , nigdzie nie wyj z nim w otwarte i nie-

pewne zapasy, to by trylt, którym powstanie rozpociera
si i trwa mogo. Powstaniec w rodzinnym swoim okrgu,
nie przeto jedynie jest najdzielniejszy e zna manowce i kry-

jówki, ale e zna i ludr-i, ma przedmioty blisko dotykajce
jego serca, ma nawet, powiedzie mona, miejscowe nami-
tnoci. Plan Olizara, jak wiele jemu podobnych, wychodzi
nie w por za obrb waciwy, i std wynika gówna przy-

czyna jego upadku.
Po omiu dniach strawionych daremnie, cay tabor wyru-

szy nareszcie z Czerewachy i przycign na nocleg do
Gródka. Nazajutrz rano kiedy zabierano si maszerowa
dalej, zjawi si jaki szlachcic w kapocie puciennej z miny
wygldajcy na ekonoma albo pisarza prowiantowego, i mie-
nic si by posacem od obywateli kowelskich, pocz naj-

przód opowiada ucisk i bezprawia jakich si dopuszcza
w powiecie horodniczy Laszewski ; zaklina potem bdcych
pod broni, eby przed wszystkiem zajli si losem wasnej
okolicy, uwolnili j od tyranji policyjnej , rozwizali rce
bezbronnjuii. Rzecz sama czynia go wymownym: przekona,
wzruszy wszystkich; powszechnie dawa si sysze gos:
« idmy do Kowla !» Rada cywilno-wojskowa zebraa si jeszcze

dla namysu; lecz i w niej sam Olizar tylko utrzymywa da-
wny projekt; kapitan Bogdanowicz nawet, który mia sobie
odkryte najwietniejsze jego widoki, owiadczy wyranie, e
wzicie Kowla uwaa za pierwsz, potrzeb, e choby mu
przyszo odczy si od innych, ze swoimi ludmi przypro-
wadzi to do skutku. Prezes rady widzc si opuszczonym
od dowódzcy siy zbrojnej, a nie chcc przed reszt kolegów
wyjawi caej tajemnicy planu opartego na wdrówce do
Piska, ani by odpowiedzialnym za przeciwne jego zdaniu
obroty, zoy swój urzd i wyszed z koa. Echo sporów
w radzie, rozlegao si ju po obozie. Jedni z Pociejem za-
powiadali e nie odstpi Olizara; drudzy e pójd z Bogda-
nowiczem. Wedle ówczesnych wyobrae, rozerwanie oddziau
zdawao si najwikszem nieszczciem jakie tylko przytrafi
si mogo. Przeraony Olizar wraca do grona naczelników,
przekada jeszcze wodzowi wano swoich zamysów, domaga
si o pierwszestwo dla nich. Wzajemnie Bogdanowicz ob-
staje przy swojem, na póniej przyrzeka wszelk powolno.
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Dalsi czonkowie na wniosek Worcela, obiecuj mu nawet
da potem wadze nieograniczon, byleby teraz nie sprzeci-

wia si ogólnej woli, AYiekszo przemoga. Olizar nie
przyjmujc adnego zwierzchnictwa, dla dobra zgody otiaro-

wal sie towarzyszy wyprawie do Kowla.
Zaraz rozpoczto stosowne przygotowania. Wybrano 2(X)

najlepszych jedców i 100 nojporzdniejszych strzelców

;

reszt ludzi i tabor posano w lasy Wodzimierza, gdzie do
powrotu oddziau zalecono robi adunki, naprawia bro i

organizowa szeregi. Worcel wyjecha na ten przecig czasu
w stron Woynia dla posuchu i poruszenia powiatu rówie-
skiego. Godebski, Olizar, Pociej, Moszyski i kilku innych
obywateli, z oddziaem wyborowym pod dowództwem Bogda-
nowicza, ruszyli w pochód z poudnia 29 kwietnia, przeszli

na lewy brzeg Turji w Niesuchojach i nazajutrz o ciemnym
zmroku zbliyli si pod Kowel. May strumie wpadajcy
do Turji przecina drog przy samem miecie, zjazd do mostu
jest bardzo spadzisty. Kiedy j^i^^^dnia stra powstaców
znajdowaa sio ju na grzbiecie wzgórza, zatrzyma j nie-

spodziewanie gos moskiewski : kto idzie ? Kto z najbliszycli

odpowiedzia sv tyme jzyku , dwaj kozacy stojcy na wide-
cie pozdrowili przychodniów, i nie poznajc ich bynajmniej,
prowadzili dalej rozmow. Bya nadzieja otoczy i zdj
cicho widete. W tem wyrywa si pewien obywatel i daje

ognia ze strzelby. Jeden kozak upad , drugi zcmkn. Po-
go za nim postrzega placówk nadbiegajc od miasta:

zamieniono kilka strzaów daremnych. Nim nadcigna caa
kolumna powstaców, usyszano ju stuk deszczek zrywa-

nych z mostu, i wkrótce potem turkot bbna na ulicach

Kowla.
Kapitan Bogdanowicz cot swój oddzia na przylegy

pagórek pod cegielni, rozstawi czaty, i wozami, na którycli

nigdy nie zbywao powstacom, obwarowa obóz. O pónocy
stra daa znak e si nieprzyjaciel ukaza. W mgnieniu

oka wszystko siado na ko: podjazd kozacki pierzchn
w nieadzie; cigajc uciekajcych znaleziono paasz oficera

ze znakiem honorowym na gifesie — za mstwo.
Kiedy ju dzie i)oczyna wita, dwócli mieszczan ko-

welskich przybyo do obozu z oznajmieniem, e Moskale

opucili miasto, a mieszkacy z radoci czekaj na swoich

wybawicieli. Bogdanowicz nie zawierzajc im zupenie, zapo-

wiedzia e w przypadku jakiej zdrady, bd powieszeni;

mimo to powtórzyli uprzejme zaprosiny. Oddzia uszykowa
Hie wic i ruszy z miejsca. Na drodze sta u spodu góry

stó zakryty obrusem, na nini chleb i sól; ale most byt roz-

rzucony i rogatka zaraz za rzek bya zamknita. Godebski

i Szulc przeprowadzili })icchot po baiaci i zaledwo zbliyli
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si*} do rogatki, ukazao sii^j na ulicy kilku kozaków, a /. okien

i z za wgów ]iajl)liszych domów sypnoly si f,^ste strzay.

Powstacy w skupionyci kolumnacli na 50 kroków od za-

krytego ni('i)rzy_ia('icla, ujrzeli sio nagle w tnidneni pooe-
niu; nic oi)Ucia icii jednak odwaga. Strzelcy zwaliwszy
rogatk miao posunli si naprzód; jazda z pol)iskiego

parkanu rzucia kilka dylów na most i przebiega galopem.
W tym ogniu jeden tylko pow^staniec, peen arliwego ducha
i mst\Ya (Joej(>wski utraci ycic, dwóci byo rannycli; nie-

którzy mieli pokaleczone konie; kule mosldewskie najwicej
szkodziy cliorgiewkom przy lancacli. Moscale tylnemi wyj-

ciami spiesznie opucili zasadzk, i doj^iero o par set kro-

ków zbierali si do gromady, lecz nie stawia wicej oporu
cofnli sic gocicem wodzimirskim. Cze jazdy sza za

nimi z pó mili i wrócia do miasta. Ilorodniczy i insi urzd-
nicy skarbowi, w^czenie pomyleli o sol)ie; wycignito tylko

kilku kozaków którzy uciec nie zdoali ''=), zal)rano skad
ibiorczy caego pulcu piechoty , magazyn amunicji i yw-
noci.

Wyprawa zakoczona zwycistwem, nie przyniosa wszake
natychmiast uytecznych owoców. eby wzicie Kowala mogo
sprawi sw'ój skutek, trzeba byo kilka dni zatrzyma si
w miecie, albo w jego okolicach; szczupo si i o:)avva

nieprzyjaciela, który móg wróci mocniejszy ni wyszed,
nie dozwalay tego uczyni. Dowódzca i naczelnicy uradzili,

niezwocznie maszerowa do gromady zostaW'ionej w lasach.

Mieszczan uytych do zdrady, przez lito nad onami i

dziemi puszczono bezkarnie; magazyn kazano mieszkacom
rozebra. Po kilku godzinach wypoczynku na prawnym brzegu
Turji, sprowadziw'szy podwody dla strudzonej piechoty, od-
dzia Bogdanowicza pocign napowrót do Gródka. Dziao
si to 1 maja, w dzie wielkiejnocy ruskiej.

Tego dnia, tabor obozujcy pod Wodzimierzem , wbrew
wszelkim przewidzeniom, mia take do czynienia z niei)rzy-

jacielem. Dawidów nie przedsibra kroków^ zaczepnych

*) w jednym domu 3 dowskim , schroni si bjl kozak olbrzymiego
wzrostu. Skoro powstacy uwiadomieni o tern weszli tumnie do izby,
strach wzbudzi w nim pewien rodzaj lepej odwagi. Wylaz z pod óka
i bezbronny szed prosto do drzwi. Mody chopak poleski pchn go
lanc ; lecz ta zamaa si bez zadania mu rany. Eozjuszony kozak rzuca
si na swego przeciwnika i porywa go za wosy; ten nawzajem obejmuje
go rkoma: poszli w dki. Obecni ostpili pasujcych si do kola i

czekali z ciekawoci jaki koniec wemie walka, chocia siy zdaway si
by bardzo nierówne. Po dugiem borukaniu si, kozak tigi nareszcie
powstaca i podniós pi eby mu zada raz ostateczny. Nie byo
prawie czasu popieszy z pomoc. W tem pdem byskawicy zmienia
si stan rzeczy. Polesiak z niewymown szybkoci doby i otworzy nó
skadany, który wocianie tej okolicy zawsze nosz u pasa, cliwyei jednrk za szyj kozaka, a drug przern mu gardo.
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przeciw powstacom; posawszy tylko po secinic kozaków
do Kowla, ucka i innych waniejszych punktów dla wzmo-
cnienia garnizonów inwalidnycli , z reszt swojej komendy
usun si ku poudniowi. Lecz dwa szwadrony strzelców
konnych z zapanego zakadu w Machnówce idce do kor-
pusu Rydigera, zwrócone zostay na pldrowanie Polesia, i

wsparte przez komend z rónych uamków piechoty, poszy
prosto w miejsce, gdzie policja mniemaa zasta cae zbio-

rowisko obywateli zbrojnych.
W jednej chwili przedsiwzite z obozu stron zaczepne

wyprawy rozminy si w drodze, i kiedy wyborcza sia
powstania l)ez uytku zdobywaa Kowel, oddzia moskiewski
niszczy wszystko na czem przeciwnicy opierali swoje na-
dzieje. Druyna niespodziewanie napadnita w lesie, z razu
bronia si mnie, ale nakoniec posza w rozsypk i opucia
wszelkie zapasy.

Nazajutrz po odejciu z Kowla, hufiec kapitana Bogdano-
wicza, spotyka ju w drodze pogoski o jakiej bitwie

zaszej w stronie Rafaówki ; za przybyciem do Gródka otrzy-

ma z zupenemi szczegóami smutn nowin. Rzeczywicie
nie byo czego rozpacza; ale te same pojcia, które przy-

wiezywaly pomylno powstania do rozlegych planów, gro-

madnych oddziaów, i regularnej organizacji, kazay widzie
w utracie pierwiastkowego zakadu nieodzowny upadek
wszystkich zamiarów. Wyprawa przez Pisk ku Litwie mu-
siaa by zaniechan ; w inny sposób , w bliszych stronach
utrzyma i rozszerzy ruch rozpoczty, zdawao si niepodo-
biestwem. Naczelnicy oddziau znajdujcego si w Grodku,
zwaajc e po prawej rce mieli kozaków wypartych z Kowla
i zaog równeje siy w Lucku, a po lewej oddzia grasu-

jcy w okolicach Wodzimierca, wyobrazili sobie e s opa-
sani do koa. Z dalszej narady wypado, i tylko lepsze oko-
licznoci, nowe jakie wsparcia od wojsk regularnych, mog
podwign w obecnym razie daremne usiowania. Postano-
wiono wic bezuytecznie nie wyciecza kraju, nie pomnaa
ofiar, dla bdcych pod broni szuka bespieczestwa w po-
czeniu si z jeneraem Dwernickim. Poniewa za lud pie-

szy utrudzaby szybkie pochody, a wocianie, sudzy dwor-
scy, i wszyscy niskiego stanu mieszkacy, bez obawy mogli
skrycie popowraca do domów, rozpuszczono strzelców. Oby-
watele gono skompromitowani, wziwszy sam jazd, pu-
cili si ku poudniowi.

Z owej tedy niemal pótora tysicznej gromady, która

przed tygodniem wzbudzaa wielkie nadzieje w patrjotach, i

nie may przestrach w Moskalach, 200 ledwo koni trzymao
si teraz w kupie, i towarzyszo kilkunastu osobom, które

w domowych zagrodach nie majc ju przytuku, na nie-
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«zczc;rcie niialy gdzie indziej widoki ochrony i dziaa. Pier-

wej nim ten ostatni uamek powstania, rozwizanego nie

z rozpaezy, bo ta popchn(;a)y do zbawienniejszyeli rodków,
lecz dla mylnych rachub na potem, ruszy z miejsca w da-

lekij drog, ju cel jego wdrówki by dawno zniszczony.

W czterech milach marszu z Gródka nic zdarzyo si nic

zatrwaajcego; nazajutrz (.'j maja) rano pogoska o pogoni-
nieprzyjacielskiej bya mylna: hufiec uszed spokojnie jeszcze

mil pir i ku wic^czorowi zatrzyma si na nocleg niedaleko
wsi llulanik. ('iga puszcze Polesia koczyy sie ju pra-

wie w tem miejscu ; nastpnego dnia trzeba byo ukaza si
w otwartych równinach Woynia, i prócz napaci nieprzewi-
dzianej spodziewa si prdzej czy póniej trudnej przeprawy
za linj Rydigera. Cay obraz niebespieczestw z bliska sta-n przed oczyma i szczególnie dowódzcom da do mylenia.
W tem wanie kiedy roztrzsano rozmaite przypadki zda-

rzy si mogce, nadbiega pewien mody obywatel i przy-
wozi Olizarowi list pukownika M*** znowu z Galicji przy-
sany. Tre tego listu zamykaa si w sowach: « Starajcie

si zatrze cocie uczynili; na teraz przynajmniej, wszelkie
wasze usiowania s daremne : jenera Dwernicki bro
zoy.

»

Taka wiadomo zadaaby cios okropny w dobrem nawet
powodzeniu bdcym powstacom; atwo wic sobie wyo-
brazi czem bya dla tych, którzy na jednej drodze ratunku
ujrzeli nagle przepa, a do powrotu — mona powiedzie,
sami popalili okrty. Olizar wzi na stron dowódzc i

kilku zaufaszych towarzyszy, pokaza im list i odda pod
rozwag smutny stan rzeczy. Narada ta naturalnie musiaa
dalej rozwin rozumowania przyjte w Grodku. Powiedziano
:^nowu, e ludzie mniej znani atwo mog wróci pojedynczo
do domów i powicenie si swoje zachowa na lepsze czasy;

a bardziej skompromitowani, nie wycigajc innych bespo-
trzebnie z kraju, powinni, powierzywszy si wasnemu prze-
mysowi dy tam, gdzie bya jeszcze nadzieja suc oso-

bicie ogólnej sprawie ojczyzny, odda wj^cznie posug
swojej prov,-incji — przemawia w jej imieniu, by jej repre-
zentacj.

Ta wiara w moc reprezentacji, w skuteczno sów po
nieskutecznych czynach, co tyle razy tysice Polaków wypro-
wadzaa na tuactwo po cudzych krajach, w ostatniej wojnie
unosia si jeszcze jak mga nad naszym narodem i ogarniaa
najprzód gowy postawionych wyej. Wszystko nie mai co
stolica rewolucji ukazywaa w wielkich rozmiarach, czsto
z uderzajcem podobiestwem powtarzao si w tych lub
owych czstkach powsta prowincjonalnych. Pojcia równie
w rzeczach wojennych jak politycznych, poniekd wspólna

Wrotnowski. i. \2
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pucizna przodków, poniekr.d nabytek królestwa udzielony

ziemiom zabranym, wszdzie mniej wicej wyranie wyszy
na jaw. Rozszarpani pod róne jarzma, nie przestalimy

by jednem ciaem, jeden duch nas oywia, powszechne mamy
cnoty i wady narodowe. To powinno agodzi sd w oce-

nianiu postpków pojedynczycli osób.

Od czasu jak strategiczne plany Olizara upady przez

\vyprawo do Kowla, objo go smutne przeczucie upadku
wszystkich usiowa, i poczal zaraz myle, jakby przynaj-

mniej powiceniu sio swoich wspóobywateli nada wag
manifestacji zbrojnej przeciw goszonym po Europie prawom
carów moskiewskicli. Zoywszy obowiski prezesa Rady
cywilno -wojskowej , byby nawet niezwocznie zaj si po-

selstwem do Warszawy, gdyby uczucie honoru nie kazao
mu towarzyszy oddziaowi idcemu do boju. Teraz zawód
tego oddziau zdawa si by nieodzownie skoczony.
W slcutek ukadów zaszych midzy naczelnikami, Olizar,

Bogdanowicz, Moszyski i J. €*'•"•' jednym powozem, a inni

zabrawszy si take jak komu wypado, rónemi drogami
pucili si w podró do Galicji.

Ostateczna rozsypka gównego zawisku powstania na
Polesiu, zasza w chwili, iviedy w rónych punktach tej oko-

licy, tylko co zabierano si do broni. Wielu obywateli d-
yo gromadnie do obozu pod Wodzimierzem; Dubiecki

z kowelskicgo w 50 koni spieszc poczy si z oddziaem
Bogdanowicza, szed za nim w lad od Gródka i da powód
owym faszywym pogoskom o pogoni moskiewskiej. Pierwsi

dowiedziawszy si e obóz by zniesiony, rzucili bro i osa-

niajc si pozorem jakoby jechali na pogrzeb Cieciszowskiego

do ucka, wrócili do domów, lub udali si do Galicji; drudzy

spotykajc rozpuszczonych pod Ilulanikami, nie stracili serca,

•/. garstk swoj przernli si do Zamocia.
Dugo jeszcze potem, tlay tu i ówdzie iskierki zgaszo-

nego ognia; ale ju czujno wzmocnionej policji moskiew-

skTej nie dozwolia im na nowo zaj si pomieniem. Z po-

midzy innych, zmowa na opanowanie Dubna wykryta wcze-

nie, i)omnoyla tylko liczb przeladowanych. Julian Juwi-
kiewicz i Reces Wtróbka, uratowali si ucieczk.*)

We wszystkich powstaniach, Ictóre za Bugiem odpowie-

dziay hasu (anemu w Warszawie, poczynano mniej wicej

od ])orz;ulnic snowanych spisków, we wszystkich przyszo

prdz(^j lub póniej opuci t drog. Wtenczas wytrwao
pierwiastkowych hufców bya jedyn podpor omylonych

=•=) Juljan Juwikicwicz, rogont nktnwy ucki, wysiany z (Jalicji do

Ameryki, w sicrimiu \K\:\ wróci do Francji, a IG lutego is;i7 umar?

w Wersalu.



zrazu nail/ici, pr/.ykhul luiczcluików stawa huj jedynym w/o-
i"oni: wsz^^d/ic w miar ich charakteru i talentów, zajania
duch powszechny. Na Polesiu wofyrjkiem, naczelnicy sami
zwinli chorgiew ledwo rozi)ocz(^'t(\j walki. Od ])ierwszych,

co be/ecnie zawiedli ufno w nich ])oo()n{j;, do ostatnich

któr/y porzucili zbrojne szeregi, rozciga sic acz bardzo sa-
biejij(;a stojniiami wina, e ta czijstka kraju tak patrjotyczna
jak inne, nic wicej od nich obciona niep)*zyjacielem, z po-
oenia swego szczliwsza od wszystkich, krótko i nic silnie

wyst^^powala w narodowej wojnie.

Nim jeszcze wie aobna o korpusie Dwernickiego roz-

szerzya si w gb lasów ponad Turja i Styrem cigncych
si do nieprzebytych bagien Prypeci, ju bya w nich cisza

i domowa aoba; a w chwili kiedy ten niezrównany plac

dla strzeleckich, pieszych oddziaów, przecliodzi w rce dra-

gonów i kozaków moskiewskich, na otwartych boniach stron

poudniowych, w nieprzewidziany sposób rozpoczyna si za-

wód dla innych, dla konnych hufców Podola, Ukrainy i sa-

mego Woynia.

II.

Z porusze obudzonych i zahamowanych przez sprzeczne
odezwy, po przejciu za granic albo zakryciu si w domach
wielkiej liczbj^ zwiskowych, zostay tylko dwa lub trzy dro-

bne oddziaki daleko jeden od drugiego Ijkajce si na
przestrzeni szeciu powiatów^ w rodku Podola.

Pierwszjan i najnieszczliwszym z nich by liufiec uszycki.

Marszaek i organizator tego powiatu, Leon Stempowski,
otrzymawszy w dniu 27 kwaetnia za porednictw^em junty,

pismo Chróciechow^skiego pow^oujjCc do broni, zaj si
tern spieszniej wypenieniem doczonych do okólnika in-

strukcji, e to wszystlco doszo go zapóno. Dla teje jeszcze

przyczyny, odpowiedzia przez posaca, e jeli w przecigu
48 godzin junta nie da mu now'ych rozkazów, wemie to za
znak, i zwoka nie miesza jej rozporzdze i trzeba je wy-
kona cile. W tej chwili may komplet junty zgromadzony
pod Kamiecem, musia ju tylko myle o zabespieczeniu
swoich osób, posaniec zagin w^ powszeclmym rozruchu, a
Stempowski nie wiedzc o niczem, z zapaem i gorliwoci
wzi si do dziea. Instrukcja zalecaa mu, we dwa dni

zebra siy powiatu uszycklego i przycign w powiat po-
skirowski do miasteczka Szarawki , dla poczenia si z od-
dziaami innycli powiatów stykajcych si niedaleko tego
punktu. Uwiadomiwszy przeto wspóobywateli za pomoc
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oddawna wypróbowanych rodków szybkiej komunikacji, o

terminie naznaczonym dla ogólnego powstania, wezwa ich,

aby natychmiast ogosili wocianom wolno i prawa wa-
snoci, a sami z ludmi podanymi na rejestr zbrojnych zebrali

si koo dowódzców okrgowych, i maszerowali do Szarawki.

Powiat by podzielony na trzy okrgi , a kady okrg móg
od razu dostarczy 200 koni. Cz, w której znajdowa sic

sam marszaek, miaa zgromadzi si w Wonkowcach, gdzie

dziedzic dóbr Ludwik Czerkas i pewien jego ssiad, wedle
obietnic uprzednich trzymali w pogotowiu kilkudziesit

jedców.
Skoro wic dwa dni upyny bez nowych od wyszej

wadzy rozkazów, zacny naczelnik uszycki pocz od dope-
nienia u siebie obowisków powstaca: zwoawszy do dworu
gospodarzy z wiosek, owiadczy im, i od tego momentu ich

osoby, dobytek i grunta, nale tylko do nich; bo Polska
caa odzyskuje wolno, i jenera Dwernicki z wojskiem przy-

chodzi ju na Podole. Poczciwi wocianie zami oblewali

rce pana i wszyscy którym wiek pozwala, chcieli i za

nim. Ale wiele byo lanc i siode, tylu ju równie ochoczych
moojców siedziao na koniach. Marszaek w wielk sobot
(v. s.) 30 kwietnia, poczy si ze swoim bratem Wincen-
tym we wsi Struce nad rzek Strug, i wspólnie z nim na
czele 57 jedców pomaszerowa do Wonkowiec. Ten dzie
byt dla nich ostatnim dniem wesela i nadziei. W Wonkow-
cach, na miejscu spodziewanych 120 ludzi zbrojnych, nie zna-

leli nikogo. Miasteczko byo spokojne i ciche jak zawsze,

we dworze pustki: pan znikn, sudzy jedni opucili dom,
drudzy nie umieli wytumaczy co si stao. Do hufca zmi-

tronego na drodze, przybyo tylko siedmiu pojedynczych

ochotników. Po kilkunastu godzinach przykrej niepewnoci,
rozesane w rozmaite strony zwiady, przyniosy przykrzej-

sz jeszcze i niewtpliw wiadomo, e powstanie odwoane,
obywatele dowiadczaj ju przeladowa od policji ziemskiej,

a oddzia znaczny wojsk moskiewskich przycign do Zin-

kowa, kdy koniecznie trzeba byo przechodzi chcc dosta
si do Szarawki.

W takim stanie rzeczy, marszaek Stempowski przedsi-

wzi nie tai swoim towarzyszom zawodu i niebespieczestwa,

dozwoli mniej wytrw^aym eby wrócili do domu, a z garstk
niezachwianych w odwadze, przedrze si ku Szarawce, gdzie

mogli znajdowa si równie na sztych wystawieni wspóo-
)ywatele, i z nimi, albo choby i bez nich, dy do Dwer-
iiickiogo. Uszykowawszy wic hufiec, przemówi, stosownie

;

lecz jeden powszechny okrzyk by odpowiedzi, e lepiej zgi-n nieli raz wzit bro porzuci. Szlachetny naczelnik

owiadczy wtenczas, i nic bdc wojskowym, przewodniczy
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(liilej iiio moe, i oddawszy dowództwo kapitanowi dawnej
shi/,by Marcliockionin, sani z bratom wszed do szeregu. Mar-
cliocki, obecnych G4 ocliotników rozdzieli na trzy czci.
Pierwszjj, odda Wojciecliowi Moniuszce, druga Bandrowskic-
mu, trzeciii modszemu bratu Moniuszki. Aniunicjcj i kas
na jednym wozie zoona, powierzono Wincentemu Majerowi.
Talv ur/adzony Inificc, wykonawszy przysigi' nieodzownego
powiecenia si dla ojczyzny i ulegoci dla dowódzcy, ruszy
w zamierzon drogC' — do celu, którego ju nie byo.

O pó mili od inkowa, dognali maszerujcyci dwaj oby-
watele powiatu mohylowskiego i donieli, e Dwernicki bro
zoy, a wojska moskiewskie wracaj, od granicy i cign,
w poudniow stron Podola, poniewa sycha e tam So-
bascy i Jeowiccy poruszyli ogromne powstanie. Z takich

doniesie i porady tych co je przywieli wypado, nie i
ju do Szarawki, ale wzi si w prawo i dy w powiat
olhopolski. Pocliód ten kilkadziesit milowy przez kraj

wolny od nieprzyjaciela, obiecywa jeszcze niektóre korzyci

:

móg w wielu miejscacli obudzi sparaliowane siy, a przy-

najmniej zwikszy wdrowny hufiec, podajc zrczno do
czenia si z nim pojedynczym ochotnikom , albo drobniej-

szym oddziakom. Jalco w istocie po niejakim przecigu
wstecznego marszu, zdarzyo si znowu spotka pewnego
obywatela, który uwiadomi, e z powiatów mohylowskiego
i jampolskiego miao take zebra si 120 koni, i przy-

rzek uatwi zejcie si z t gromad w miasteczku Szaro-

grodzie.

Oddzia j^rowadzony przez kapitana Marchockiego , prze-

chodzc blisko Baru wzrós do liczby 87 jedców. yje tu

jeszcze silnie przemawiajca tradycja o j^atrj otycznych kon-
federatacli, i wspomnienie ich nastrczao powstacom myl,
eby wej do miasta, aktem solennym powoa wspóoby-
wateli do broni i utrzymujc si czas niejaki w okolicy, da
im sposobno zbierana si pod zatl<;nit chorgiew, Ale
umówiona schadzka na drodze, i ch powszechna wówczas
jak najrychlejszego zlewania si w wielkie gromady, nagliydy ku poudniow^i. Odoywszy wic zamiary barskie do
lepszej pory, oddzia wdrowny szed dalej i dnia 5 maja
stan midzy wsi Romankami a Szarogrodem.

Popiecli ten by bardzo 2iieszczliwy. Wanie tego
dnia nadcigny dwa puki uanów moskiewskicli , i jeden
wypoczywa w Romankach , drugi w Szarogroclzie. Obywa-
tel, którego obietnice sprowadziy tu powstaców uszyckicli,

nie zawiód icli ufnoci, sam pierwszy przybieg z doniesie-

niem, e jampolscy i mohilowscy znajduj si niedaleko, lecz

dla cigych przechodów ntieprzyjaciea, i nie mogli zebra
si wszyscy, i teraz s odcici przez uanów. Zwykle nie-
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oswojonym z wojna, latla pogoska, lada widok onierza, daje

pochop do niezmiernie wybujaych uroje. Wie o mocneni
wybucinieciu powiatów poudniowyci , które ledwo jeszcze

rozpoczynay swój zawód, i wyobraenie o liczbie wojslc

moskiewskich, które pchnito gasi ten poar, równie byy
przesadzone. Ale nic tak czsto nie mieszao szyków naszym
zbrojnym ziemianom, jak ich nieumiejtno albo atwo-
wierno w owiecaniu si wzgldem ruchu i si nieprzyja-

ciela. Dwa hufce powstaców pragnce poczy si w Sza-

rogrodzie, nazajutrz miay by ju otwarte dla siebie pole, oba
nie miay czel^a. Pierwszy mniemajc, i jak przedrze si
w powiat olhopolski niepodobna, tak te najlepsza podaje
si pora wróci do swego powiatu i szerzy miejscowe po-
wstanie, cofn si od nieprzyjaciela który przemin, a po-
szed spotka si z tym co jeszcze nadciga; drugi rozumie-

jc i domowe okolice s nazawsze zalane od Moskali,

opuci spodziewanycli tutaj towarzyszy i w 60 Iconi pobieg
w stron, gdzie kry trzeci podobnyme sposobem osamo-
tniony oddziaek.

Piotr Wyrykowski jeden z najgorliwszych patrjotów, dzie-

dzic wsi Michaówki, pamitnej walnym zjazdem odbytym
w marcu, otrzymawszy d. 30 kwietnia pierwsz odezw z pod-
pisem Chróciechowskiego, zebra natychmiast i uzbroi swoich
ludzi, a e sabo zdrowia i wiek podeszy nie pozwalay mu
si na ko, powierzy ich Kurowskiemu, kapitanowi ozdo-

bionemu krzyem legji honorowej. Garstka ta w pocztkach
swojego zawisku miaa do czynienia z szwadronem strzelców

konnych, których zakad zapany by w Maclmówce, i

i odniosa zwycistwo. Major moskiewski z kilkunastu o-
nierzami, poleg na 2)lacu. *) Wkrótce potem przyczyli
si do niej skompromitowani ssiedzi i Ludwik Chopicki b.

])orucznik saperów, z ludmi danymi mu take przez pewnego
obywatela, co wszystko zoyo oddzia powiatu Winnickiego,

zawierajcy kilkudziesit jedców i 30 pieszych. Hufiec

])Owstaców jampolskich i mohylowskich , mia niedalek
drog do tego oddziau, poczy si z nim niezadugo.
W caym przeto okrgu pónocnym Podola, gdzie wywar

si skutek dwóch odezw, w chwili kiedy zblia si termin

odroczonego powstania, zwiskowi powiatów zachodnich byli

ju w Galicji ; z kilku powiatów wschodnich parsct ludzi

) W utarczce tej odznaczali sio mstwem obywatele tizczeniowsc.y.

Najmodszy z braci Stanisaw Szczoniowski siedmnastoletni chopiec, wadn
rckfV zabi oficera i (l\v('>cli ouicr/y, dostawszy si póniej do królestwa,
Hluy w wojsku re^ularncni, ca kampanj odby prostym onierzem,
ciko raniony w no^c wróci do donni i w paro lat pózuiej zakoczy
ycie. Zdrowie modzieca zaliraa sulia w obronie ojczyzny; smutek
nad jej losem wtr.Tci go do grolni.



V, lironi;! w rrku, hlkalo sir wróil swoicli. Jed^^na icli

nadzieja ])ol(\iia]a na tcni, e jeszcze w którejkolwiek czijstcc

kraju moe podniesie Sii^> wiksza siki i podwij^nie reszt. —
Pod tym wzfT^ldcni, ])owiat latyezowski zdawa si by naj-

blisz i najmocniejsz rezerw. Pooony w rodku innycli,

jak by kolebk przyczyn szkodliwszycli dla stron odlef^ycli,

tak te sam najmniej ucierpia od nich. Kzeczywicie, gdyby
prócz okolicznoci , w której figurowao imi Chróciecbow-
skiego, nic wicej nie przyoyo si do nieszczcia powsta,
zostawaby tu znaczny ol)rb nie zepsutej organizacji i nie

strwonionej siy. Ale ogólniejsza l^lska przygniota patrjo-

tycznego ducha. Do dnia 1 maja cae pónocne Podole
okryo si aob po bolesnym upadku korpusu Dwernic-
kiego. Organizatorowie latyczowscy wnet to postrzegli, i
przyrzeczenia dawniiejszc zwiskowych , nie daway obecnie
adnej rkojmi: nie jeden co po przejciu zamieszek z po-
wodu cofnicia terminu, znowu spokojnie i w dol^rej myli
wyglda lepszej pory, teraz ju nie chcia ani mówi, ani

sysze o powstaniu. Zniósszy si wic z dowódzc obra-

nym dla siy zbrojnej
,
przedsiwzili zwiedzi w przecigu

dni czterecli róne okolice swego powiatu, i przekona si
naocznie o gotowoci na zbliajcy si dzie 7 maja. Po
dopenieniu o:)jadki, trzej z licznych niegdy robotników
patrjotycznej zmowy, Aleksander Goyski, A"** ]J=i="* 1 Ka-
górniczewski, zebrali si w domu pewnego ssiada, eby zda
sobie spraw. Gospodarza ju nie byo : usun si jak móg
najdalej od miejsca^, gdzie kady kt zdawa mu si nie-

bespiecznym wiadkiem jego só^v i czynów. Policja rozru-

szona uwijaa si po wszystkich dworach obywatelsldch

:

dzwonek nadjedajcych dwóch asesorów sdu niszego,
przerwa ledwo j)oczt rozmowie patrjotów: wymknli si
przez ogród do lasu, i tam l^oczyli swoje obrady. Tre
wszystkich doniesie l)ya Icrótka: rejestr na którym miano
696 najcilej wwrachowanych jedców, zosta nieuytecznym
papier^iem; wasne tylko organizatorów sposoloy, i czstka
przygotow^a czynionych w kluczu midzyborskim, obiecyway
na pocztek niew^tpliwych 65 koni. Có z tern mona byo
uczyni? Zasmuceni naczelnicy daremnie szukali sów na po-
krzepienie upadajcych nadziei: mowa o rodkacli rychego
werbunku, o wpywie na ca prowincj ywszego ruchu po-
wiatów poudniowych , o posikach wreszcie spodziewanych
od Wereszczyskiego, lub moe z czasem i z królestwa,
styga w ustach jali niezrczne Icamstwo przeciw wasnemu
rozumowi; musieli umilkn, lecz w milczeniu penem go-
ryczy, zabraa tkliwy gos mio ojczyzny, jednomylnie
podali sobie roce i rzekli z ufnoci: poczynnimy w imi
Bosra!
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Pocz, jest to czstokro rozwiza najtrudniejsz za-

gadk dziea, które ma wag dla ludzkiego umysu i serca.

Dzi kiedy nie zbywa midzy nami na teoretycznych rozpra-
wach o powstaniu, pospolicie masy ludu, interesa socjalne,
taktyka partyzancka, s przedmiotami rachub i widoków;
nikt prawie nie zatrzymuje si myl nad drobn ale naj-

pierwsz rzecz, nad trybem w jaki obywatel rolnik, siebie

i swoich jednej chwili zamienia w wojowników. Godna pilnej

ciekawoci rewolucja co si natenczas odbywa w piersiach i

w wiejskiej zagrodzie powstaca: miem mniema e oko
umiejce szuka tajemnic, dostrzegoby tu koce wszystkich
tych nerwów, od których zaley moc i sabo caego ciaa
narodu. Takie sceny trudno dostatecznie skreli piórem;
najblisze prawdy s jednak proste podania, spisane za wie-
ej pamici przez samyche aktorów. Dla tego dalszy cig
jDOwieci o pocztku ruchu zbrojnego w powiecie latyczow-
skim, dopeni wyjtkiem z pamitnika, który wedle mnie,
prócz rzetelnoci ma jeszcze zalet dokadnego malowida
szczegóów.

((Przysigszy powsta bez wzgldu na adne przeszkody,
— powiada jeden z trzech czonl^ów ostatniej zmowy —
uradzilimy zebra si z naszymi ludmi w lesie midzy
Jabonówk a Bucniow. Punkt ten ley prawie w rodku
lenej i bagnistej okolicy, któr otaczaj znaczniejsze mia-
steczka: Darania, Midzybo, Latyczów, Bar, Wonkowce,
Zinków, Michapol; nadto, znajduje si blisko wsi Wolko-
winiec, Rudziejowiec, Popowiec, Jatuch i Szelechowa, które
przez sam niemal szlacht ogrodow s zamieszkae. Spo-
dziewalimy si wic tutaj i licznych ochotników z modziey
szlacheckiej, i atwoci ukrycia si wasnych, a korzystnych
zdarze do napastowania nieprzyjaciela, gdy ten maemi
oddzialkami zajmowa ju miasteczka.))

((Nazajutrz, w dzie . Jerzego (v. s.) bdc na jarmarku
w Midzybou, uwiadomilimy o wszystkiem jednego z oficja-

listów miejscowych , który by z nami w cisem porozumie-
niu. Za powrotem do domu, zastaem list przysany sztafet,

z ostrzeeniem , e sprawnik otrzyma tajemny rozkaz eby
mnie aresztowa i pod stra do Kamieca dostawi; lecz

nie miejc bez dostatecznej eskorty zawita do mnie, i nie
mogc dosta onierzy ze szczupego garnizonu latyczow-
skiego, uda si dopiero jeszcze do jeneraa Szeremetjewa
bdcego w Zindcowie z prob o uanów. Przyjaciel który
mi ostrzega, by znakomitym urzdnikiem w powiecie, i za
pomylnych dni dobrym patrjot zwiskowyiu; ale strach go
ogarn: zaklina mi na wszystko, ebym da pokój prónym
zamiarom i nie tracc czasu zmyka do Galicji. Bardzo win-
szuj sobie i ta yczliwa rada nie uczynia na muie wra-
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eni. Zabcspieczajc si tylko od nawicdzin sprawnika, ka-

zaem natyi'luniast bro przyfrotowani^ spakowa i schroni
w lesie na futorze, a sam dosiadszy mojego biaego czer-

kiesa, pobiegem prosto do domu przyjacic^Ia, który w Laty-

ezowie troszczy si o mnie, i chciaem zabrawszy jego ludzi,

inaczej sobie poradzi : si odeprze si, a sprawnika scliwy-

ta i powiesi. Zastawszy we dworze matk nieobecnego
jtana, powiedziaem jej bez ogródek czegom da. Staruszka,

z której synem wychowaem si od maych lat, kochaa mnie
niegdy jak wasne swe dziecko ; teraz odsunwszy czuo
na stron, tak mi przyja, i nie majc czego bawi duej,
wskoczyem na ko i czwaem poleciaem na powrót. Po-
niewa nie mogem ju myle o obronie u siebie, daem
wic potrzebne instrukcje ekonomowi, pojechaem na wie-
czerz do pewnego ssiada, a stamtd na nocleg do lasu.

W pasiece i:)od stogiem siana trzymajc cugle w rku
przedrzemaem do dnia. Okoo dziewitej rano przybieg
mój ekonom Buczyski z uwiadomieniem, e sj)rawnik ma-
jc przy sobie dwóch onierzy weteranów, by przed godzin
we dworze, pojecha teraz do Michapola i obieca by zno-

wu wieczorem, albo jutro rano, bo jak powiada ma wany
inters i koniecznie musi widzie si z panem. — Wróciem
tedy spokojnie do domu; lecz zaledwie wszedem do pokoju,
postrzegtem z okna, maszerujcy traktem od Midzyboa od-

dzia kawalerji. Dla wszelkiej ostronoci posaem zaraz

jednego czowaelca z moim koniem za wie, a drugiego na
drog eby si przypatrzy oddziaowi. Ten ostatni prdko
przyniós mi raport, i niewtpliwie idzie jakie wojsko «ale

zdaje si e to Polaki)) — Czekaem wic a hufiec wszed
na dziedziniec i porzdnie stanwszy szeregiem zsiad z koni.

Poznaem naszycli midzyboskich towarzyszy, którzy wyst-
pili dniem pierwTJ pr^ed umówionym terminem. Podawaa
mi si teraz sposobno stawi czoo napaci; ale na przy-

l^adek jeliby sprawnik przyprowadzi znaczn si, nie chcc
naraa zawisku naszego powstania, w^olaem 30 jedców
nowo przybyych wyprawi do lasu pod Jabonówk dla po-
czenia si z Nagórniczewskim. Sam za nie mogem pój
wraz z nimi, gdy wszystka bro moja bya zakopana w lesie,

a inne przygotow^ania pochowane po chatach wocian. Po-
trzebowaem koniecznie kilkunastu spokojnych godzin, a e
co moment naleao spodziewa si nieprzyjemnych goci,
chcc czemprdzej mie jak pewno z tej strony, po-
biegem tego dnia na wzwiady za sprawnikiem. W Mi-
chapolu powiedziano mi i dowódzcy moskiewscy odmówili
mu pomocy, dajc za przyczyn e w czasie wojny niepo-
dobna rozrywa komend dla apania pojedynczych osób.

Przenocowawszy zatem u bliskiego ssiada, czekaem na osta-
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teczn wiadomo z domu. O zachodzie soca przylecia
Buczyski z doniesieniem, e sprawnik przyjecha znowu
tylko z dwoma onierzami i zatrzyma si na noc w kar-
czmie. Poleciem tedy memu ekonomowi, wzi dwóch ludzi

i bryk, pojecha na futor, wydoby nasze zapasy wojenne,
i pod najwikszym sekretem sprowadzi je do dworu, gdy
tej nocy sidziemy na ko. Skoro zmrok zapad byem ju
w domu i wszystko zostaem w gotowoci; ale dziwio mi
niemao, i nie znalazem nikogo z Latyczowa, kiedy wczoraj
jeszcze kilku modziey palestranckiej miao przyby do mnie
dla wejcia do naszego oddziau. Widzc wszake niepodo-
biestwo dalszej zwoki, zwoaem moich ludzi zdolnych do
ora , na których poczciwo i przywizanie ku mnie mo-
gem rachowa, a wzgldem ochoty do boju nie raz miaem
zrczno zbada, e pójd bylel3ym tylko ich prowadzi.
Przemówiem do nich tym razem po prostu, lecz z 'zupen
otwartoci; wyuszczyem e celem naszej wojny jest odzy-
ska Ojczyzn, to jest wypdzi Moskali z ziemi Polskiej,

która jeli za pomoc Bo zostanie woln, kady czowiek
na niej bdzie wolny. Nie taiem wszake, ile do tego ofiar,

trudów potrzeba, jakie cierpienia i niebespieczestwa czekaj
wszystkich, co si odwa walczy i nie ycie, nie za swoje
wasne tylko , lecz za powszechne dobro. Tak wystawiwszy
rzecz z obu stron, rzekem nakoniec: «\viecie ted}^ o co idzie,

wiecie co kadego z was spotka moe, i macie wol wybie-
ra: ja do was nie mam ju adnego prawa, przestalicie

bj' moimi poddanymi ; odpowiedzcie mnie miao i szczerze,

jak równemu sobie, czy chcecie i ze mn na wojn, czy
nie?)) Z siedemnastu zgromadzonych modych parobków,
trzech owiadczyo i nic mog by onierzami , dla przy-
czyn w których rozbiór wchodzi nie chciaem; inni stanli
gotowi do przyjcia wszelkich rozkazów, a na ich czoo
wystpili zaraz ekonom Buczyski i pisarz folwarczny Kwia-
tkowski. Ci dali najprzód, ebym uwolni ich od kon-
traktów suby, poniewa jako szlachta musz wypeni rodo-
wite obowiski kadego polskiego szlachcica; owiadczyli
potem, i majc swoje konie, strzelby i karabelki, o nic wi-
cej mi nie prosz, tylko ebym im pozwoli do koca
wojny, w jakimkolwiek losie wszdzie i zawsze by ze mn.
Po nich z podobn przemow odezwa si kucharz Kasper
Romer; lecz ten poniewa mia tylko strzelb, prosi mi o
konia, paasz i lance. Widzc za})a ludzi modych , zbliy
si te szcdziesitletni mój strzelec Aleksander Prokopo-
wicz. Nigdym nie myla rusza go z miejsca, raz dla wieku,
powtórc e miewa takie perjody, w których troch zanadto
trunek lubi. Rozmiaem si, skórom postrzeg e wyl)iera

si na ochotnika. Ale on rzeki z poduszeniem: « có to pan
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niy-li sobie, c/.y w Jiioicli ylacli krew nic j)()lska, c/y zii-

ponic ju zastyga? Ws/ak i ja i)anie tak dobry szlaelieie

jak inni, a znam si eokolwiek i z wojnie. JJywaciii w ru-

tliawkach w Galicji, sze lat suyem u huzarów nim oe-
niem si i do pastwa przystaem na sub. Dzieci nie

mam, poczciwa moja starucha dziki liogu umara nic dawno,
czegó nuim siedzie za piecem. Kiedy teraz wiosna i polo-

wania nie masz, ot moe zamiast zajijea albo bekasa jakiego

Moskala zwale. Panie
;
ja pana malekiego zaprawiaem do

mylistwa, ja pana uczyem strzela, nie odpychaj mi od
siebie: przydam si choby furgon powozi, a w zdarzonej

okolicznoci doka swojej sztuki . . . . » Rozgada si stary

wyga, a musiaeui mu przerwa, i zgodzi si na wszystko
czego da. / czternastu chopaków poddanycli, którzy

cigle powtarzali i mi nie opuszcz, trzeba byo trzech wy-
czy, ijoniewa koni i ora miaem tylko na 12 ludzi.

Wybrawszy wic najtszych jedenastu na szeregowych,
jedno jeszcze przeznaczyem do furgonu, a dwóch wcale nie-

zdatnych, bo jeden hyl chory na febr a drugi bardzo mo-
dy, pocieszyem zapewnieniem i przyjdzie z czasem i na
nich kolej. Dodaem wreszcie obracajc si do wszystkich,

e ich czystych chci, powicenia si dla ojczyzny, i przy-

wizania do mnie, nigdy nie zapomn; a jeli Bóg da po
skoczonej wojnie wróci w zdrowiu do domów^ i majtków
naszych, przysigam na Boga, ojczyzn i honor, e z tymi
co w obecnej chwili owiadczyli si i ze mn do powsta-
nia, podziel si moj ziemi: kademu darem daruj na
wieczne czasy chat z ogrodem i gruntem pojedynkowym,
rozcigajc to zarówno tale do ludzi wolnych w subie u
mnie bdcych, jak do tych, którzy poddanymi moimi byli.

— Sowa te uczyniy ywe wraenie: zy stany w oczach u
wszystkich. Ekonom jeszcze raz zabra gos i wezwa ca
gromadk, eby wzajemnie w obecnoci mojej zoya przy-
sig , i nie porzuci broni

,
póki cel powstania nie bdzie

osignity. Ucisnem i ucaowaem lvadego z prawdziwie
roskosznem rozrzewnieniem.

»

«Po tej czuej scenie poszlimy do stajni. Kazaem za-

wieci latarnie, poznosi sioda i wszelld rynsztunek, po-
przeznaczaem konie stosownie do zdolnoci i siy jedców.
— Kiedy ludzie moi zajci byli siodaniem koni, przypaso-
waniem tumolców i dobieraniem broni do rki, ja tymcza-
sem wezwaem do siebie starego gracjalist zastawnika,
mieszkajcego u mnie i ^powierzyem mu dom z ca gospo-
dark, pozbawiony ju jakiegobd dozoru. Napisaem po-
tem ostatni list do matki, proszc o bogosawiestwo i

dajc eby jak najrychlej przysaa wozy po rucliomo,
i t. d.))
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((Nim ukoczono przyrzdza si w stajni, posaJem czte-
rech pieszo do karczmy na wzwiady o sprawniku; zamyla-
em bowiem ruszywszy z miejsca ostpi karczm, zabra go
i z jecem przyby do oddziau. Ale doniesiono mi wkrótce,
e przed pótora godziny wyjecha, ostrzeony podobno
przez yda , który z wieczora par razy przychodzi do
dworu.

»

(( Gdy konie byy ju posiodane i furgony zaprzone,
zrobiem cisy j)rzegld kadego w szczególnoci czowieka
i jego broni; a ustawiwszy wszystkich w szereg, daem ka-
demu po dwa dukaty, jako niby od miesiczny z góry.
Po tem wypilimy po kieliszku wódki, i wykrzyknwszy we-
soo: nich yje Polska! mier Moskalom! siedlimy na ko.
Przy wsiadaniu byo nieco ambarasu, bo niektóre konie
mode, dziarskie i zuchwae, nieoswojone z brzkiem ora i

widokiem proporców, zwaszcza gdy pochwy szabel zaczy
echta po bokach, dokazyway szalenie. Ale przebiege na
wszystkie sposoby z koniem chopcy, prdko day sobie rad.
Równo ze witem, uszykowani dwójkami wymaszerowalimy
w pochód. Buczyskiego i Kwiatkowskiego nazwaem podo-
ficerami: jeden szed przy pierwszej rocie, drugi za ostatni,
ja prowadziem oddzia.))

«Tego ranku przechodzc mimo dworu pewnego ssiada,
chciaem mu pokaza si, ebym przypomnia co take po-
winien by uczyni. Zostawiwszy ludzi sformowanych w front
na dziedzicu, wszedem do sieni. Znajduj cay dom otwo-
rem: w sypialnym pokoju ogie na kominku, wiey dym
tureckiego tytuniu, i w szklance gorca herbata ze mietank;
lecz ani ywej duszy. Dzwoni , woam , a nakoniec zjawia
si stary lokaj i powiada e pan wyjecha. Domyliem si
co to znaczyo ; wypiem herbat, i nic nie mówic opuciem
dom, który jego panu by milszy ni ojczyzna.

»

(( Dowiedziawszy si e powstacy nasi z pod Jabonówki
pocignli do Hohol, puciem si za nimi, i wkrótce po-
wziem wiadomo, e przeszedszy eniczkowce, stanli
obozem w lesie. Przybyli tu spodziewani z Latyczowa:
Brzozowski, Podfilipiski i Pyszyski, a nazajutrz przyma-
szerowa ostatni z naszych trzech oddziaów. Tym sposo-
bem zebrao si nas wszystkich, dowódzców i onierzy
70 konnych.))

Taki by pocztek powstania powiatu latyczowskiego, na
który w pónocnej czci Podola mona byo rachowa naj-

wicej. Sia zbrojna tej czci, zawierajcej om nie mai po-
wiatów, zlaa si póniej w jeden oddzia, i dopiero przy
kocu wszystkich usiowa ornych wesza w zwizek z in-

nymi; w terminie za kiedy cay kraj powinien by stan
]iod broni, skadaa si ledwo z 250 ludzi rozdzielonycli na

.1
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cztery garstki. Hufiec uszycki wraca od Szarog^rodu do
Strugi, Winnicki i j;impolsko-mohilowski kryy koo IJralii-

owa, latyczowski formowa si w lasacli eniozkowicckicli.

Tym czasem cz^' ])oudniowa tej prowincji, nio dotknita
ani wpywem Chróciechowskicgo, ani smutnij, wieci o Dwer-
nickim , rozwina ju liczniejsze ale nie mniej zmitrone i

nio zupene swoje siy. Dni dziesi midzy dwoma termi-

nami nie upyno i dla niej bez trudnej do powetowania
szkody, a wtek przeciwnoci zaczepi si najprzód o deli-

katn i draliw spraw Sobaskich.

III.

Ruch poczty w Pitkówce, musia by albo stanowczo
wstrzymany, albo miao poparty ; nie byo w tern poredniej
drogi do wyboru. Poniewa Sobascy w nocy z 24 na 25
kwietnia przyrzekli marszakowi Jeowickiemu, trzy dni cze-

ka na odpowied od Tyszkiewicza ; mieli wic obowizek
tak wszystko utai i tak spokojnie zachowa si do nocy
27 kwietnia, eby nic ich skompromitowa nie mogo. Lecz,
bd zaufani e wola Tyszkiewicza niezawodnie zgodzi si
z ich krokiem natchnionym przez wane pobudki, bd go-
towi nawet w przeciwnym razie, wzi na siebie rozpocz-
cie ogólnego powstania, bynajmniej nie przerwali swoich czyn-
noci, owszem zgromadzali ludzi, wszywali do broni przyjació
i znajomych.

Sprawnik powiatu uwiadomiony przez szpiegów, czy przez
sam wie , w podobnych razach rozchodzc si dziwnie
szybko, i^rzybieg na zwiady i zosta przytrzymany. Oddzia
andarmów ukaza si na drodze o kilkaset kroków od dworu
zamienionego w obóz, i chocia bez pozoru patrolowania po-
szed dalej, móg wszake mie zamiar patrolu, albo i nie-

umylnie powzi wiadomo , co tem bardziej grozio nie-

bespieczestwem, e puk piechoty moskiewskiej znajdowa
si o pó mili. Nareszcie , skoro trzeci dzie nadszed,
Aleksander Sobaski nie czekajc wieczora, ruszy zdejmowa
poblisze stacje pocztowe. Przy jednej z nich, kurjer mo-
skiewski dobiegajcy w tej chwili, postrzegszy powstaców
zdoa zawróci konie i umkn do Baty.

Wanie kiedy si to dziao , Aleksander Jeowicki za
powrotem z Oczeretnej, w towarzystwie trzech innych oby-
wateli okoo poudnia 27 kwietnia, na kilkanacie zatem
godzin przed kocem trzydniowego terminu, stan pod
Pitkówk. Deputacja przybywajca z rozkazem naczelnika
spisku pamitajc na zapowied Aleksandra Sobaskiego : i
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pierwszy powstaniec bdzie naczelnikiem powstania , i zmusi
innych do pójcia za jego przykadem , nie chciaa uda si
do samego obozu, lecz zatrzyma\vszy sic w pewnej odlegoci,
posaa do dworu dajc rozmowy. Wkrótce przyjecha Izy-

dor Sobaski z Ksawerym Sabatynem i zdjwszy z siebie

bro, zbliy si do posanników.
« Wrczyem mu rozkaz i oznajmiem powód naszego przy-

bycia)) — pisze Aleksander Jeowicki skrelajc szczegóy
tego spotkania — aJu zapóno, odpowiedzia. — Wszake
jeszcze trzy dni nie upyno, zawoaem. — Nie moglimy
duej odwleka, rzecze

;
przygotowania nasze byy zbyt gone

:

w tej cliwili mój brat mia zabra poczt! — Raeni talciem

wyznaniem, przedstawialimy ca wielko nieszczcia, na
które los powstania, a razem i sprawy naraaj. Owiadczy-
em e adnej pomocy, adnego wspólnictwa od nas mie nie

l)cd, e sami zgin i wszystko zgubi. Izydor Sobaski
z ca szlachetnoci czowieka, który sw win wyznaje, za-

woa: jeeli tyle zego mam cign, kacie, to w waszej
obecnoci w eb sobie wypale : na to jed\Tiie wziem pisto-

lety. To na nic si nie przyda, rzekem ; radmy jak ze od-
wróci. Proponowaem schroni ich do dnia powstania.
Odpowiedzia: e swoich ludzi opuci i na ofiar powici
nie moe. Mowa Izydora Sobaskiego odznaczajca si cigle
szlachetnoci, tak dalece rozczulia nas wszystkich, e jeden
z pomidzy nas clicia ju na stron Sobaskiego przeclio-

dzi. — Sie czas do romansów, powiedziaem, i30sannictwo
nasze z ca surowoci speni powinnim}^ — Zapytuj jak
daleko rzeczy zaszy? — Sobaski powiada, e ju sprawnik
zosta przysany z Olhopola, eby si o istocie rzeczy prze-
kona, i naturalnie wyjjado go aresztowa. — Tem lepiej,

rzekem; kae mu napisa raport, e znalaz wszystko spo-
kojnem, e cae doniesienie byo faszywe, e dla saboci
zdrowia, a razem dla lepszego wyjanienia tego co pisze,

musi i^ar dni zatrzyma si. Potem ludzi rozpu, owiad-
czajc im e byli zebrani z powodu wieci o rabunkach. —
Izydor Sobaski owiadczy, e uczyni co bdzie mona dhi

zastosowania si do woli Tyszkiewicza; nic wszake nie przy-

rzeka, z powodu e nie wie co Aleksander Sobaski ju zro-

1)i, a w adnym razie brata nic odstpi. Obieca przytem,
dla porozumienia si z Tyszl-ciewiczem wysia do niego Saba-
tyna, który jadc przez Hubnik mia uwiadomi nas o
wszystkiem coby do tej chwili zaj mogo. Na tem sko-
czyo si nasze i)OseIstwo, a nazajutrz dowiedzielimy si od
Sabatyna o zdjciu poczt, i zawieszeniu dalszych dziaa do
]iowej odpowiedzi Tyszkiewicza.))

Z powyszego opisu pokazuje si, i w diu 25 kwietnia,

nic byo sposobu cofn togo co si stao, a rodek o))rnny
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]iH^'cl/y la lub owii ostatecznoci, iiajgor/.ej zariulzu zcinu.

Jolowicki przejcty toin przekonaniom, e na jednoczesnym
wybuclui, na cisJem wykonaniu planów ukladanycli przez
sternika zmowy, polecaa caa pomylno dziea, nie wuedzac
ani o wypadkach w pónocnych stronach INjdola, ani nawet
o kroliacli Aleksandra Sobaskiego za obr^-bem obozu, mia
jeszcze racj i obowizek domaga sie posuszestwa rozka-

zowi Tyszkiewicza, i podawa rady, które wówczas zdaway
sie jedynie zbawiennemi. Sol)ascy przeciwnie, skoro raz

odwayli sie wystpi samodzielnie, tylko i dalej nie ogli^da-

jijc sie na adna wadz mogli dowie, e mieli suszno
zawierza wicej wasnym pobudkom, nici rachubom spisku.

Poniewa nie clicieli czy nie zdoali przeczeka trzech dni
spokojnie, powinni byli ju nie czeka niczego i duej. Jeli
ich popiech pochodzcy z penoci zapau, lepiej traiia do
celu ni termin wyliczony w Oczeretnej , zwoka niszczya
wszelly, Icorzy popiecliu , a szkód zrziidzonj^cli dla spisku,

nagrodzi ju nie moga.
Sobascy majc 250 ludzi, zamierzali najprzód za otrzy-

maniem posików od innych obyw^ateli, uderzy na Tulczyn
lub Bat; teraz dom icli sta si zbiorowiskiem, bezuy-
tecznie na olco Moslcalom w^ysunionego powstania. Rzewuski
uzbroi w Sawraniu 40 cozalvów, u iSabatynów zgromadzio
si z ssiedztwa 90 koni: oddzialci te przycigny do Pi-
tliówlvi i razem z wiksz si musiay sta bezczynnie. —
Tymczasem pogoska o wybuclmiciu powiatów poudniowych
rosa i rozchodzia si dalel^o. Nie tjdko w stronacli pó-
nocnych Podola, ale na Woyniu, i nawet coo Radomyla,
praW'iono banie wybujae potwornie ze szczupej prawdy.
To wszake podobno byo powodem, e Rot z wiksz poo-w swego kori^usu zwróci si tak spiesznie ku poudniow^i.
Hzd moskiewski widzia zapewne lepiej obecny stan rzeczy;
lecz i jego imaginacja wówczas, nie dotrzymywaa w karbach
zimnej rozwagi. Przeraony rozruchem zaszym okoo Ka-
mieca, mia a nadto pobudek nie mniej i tutaj by czuj-

nym i surowym. Zaraz poczto wzmacnia miasteczka prze-
[;iw napadow'i powstaców, i wizi podejrzanych patrjotów;
postano rozkazy do osad dywizji buskiej uanów, eby si
icbieraa w szeregi, a co znajdowao si w^ojska pod rk,
iyto do zaczepnych vroków.

Dnia 2 maja, kilkunastu andarmów i pótorasta piechoty
przywiezionej na wwozach ukazao si pod Pitkówk. Moskao
;djcli jedn pikiet, lecz po kilku strzaach z obu stron,
cofnli si w przestrachu. Puk piechoty postpujcy zdaa
ja swoj przedni stra, zwróci sio take a do Baty, a
vOmendant wyprawy dal raport, e znalaz Sobaskich na
:zele 4000 ludzi.
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Jeli lkliwo rodzia przed oczyma nieprzyjaciela trwo-

ce mary, nie mniej te i ziemianie, w duchu zbuntowani
a jeszcze bezbronni, atwo mogli zadre na lada zamach,

ze strony moskiewskiej. Pierwszy ysk ognia pod Pitkowk,
przerazi obszern okolice powiatu olhopolskiego, wstrznie-
nie dao si uczu w ssiednim powiecie hajsyskim. Jedni
przysyali z prob o pomoc, drudzy zapytywali co czyni,
inni szukali bespieczniejszego przytuku. Nazajutrz zgro-

madzio si wielu obywateli na rad do Jeowickich, w licz-

bie ich byli : jenera Koyszko i major Orlikowski.

Jak byo przykre joooenie tych, co wziwszy si do
broni zostali zahamowani na miejscu, tak równie trudne a

bardziej dolegliwe tych , którzy uwaali sobie za niezomn
powinno, dotrv\'a cicho do czasu. Kto raz siad na konia,

móg poledz w boju, lecz kto u progu swego czeka lada

moment napaci , tego odwaga musiaa stacza smutn i

cig walk z tumem niewidomych niebespieczestw. Jeo-
wiccy ju od dni kilku ostrzeeni, e szwadron andarmów
by komenderowany eby ich zabra, nie chcieli jednak szu-

ka ratunku dla siebie w przypieszonem poruszeniu swego
powiatu. Wydobyli bro z kryjówek, kadej nocy czuwali

w pogotowiu do obrony, i postanowili raczej sami jedni zgi-n we wasnym domu, nieli powoujc wspópowietników
zmiesza uoone plany ogólnego powstania. Pokazao si
nakoniec , e te plany zupenie ju byy pomieszane. Emi-
sarjuszc z dalszych nawet powiatów przysani donieli, i
rzd nie tylko ubieg punkta, które miay by celem pierw-

szego uderzenia, lecz powstacy nie mogli nawet sformowa
porzdnych hufców, bo policja ma na oku znaczniejszych pa-

trjotów, pilnuje ich w domach i chwyta po drogach. —

_

Wypado wiec z narady, dla wszystkich przeznaczy jedno
miejsce zebrania si w powiecie hajsyskim, we wsi Krasno-
sioce nad Bohem, u Henryka i Leona braci Lipkowskich
zacnych i gorliwych patrjotów, a dla ukucia lanc i dopenie-
nia reszty przygotowa, zebra si na dni dwa przed termi-

nem. Dano zaraz zna o tem Sobaskim, i natychmiast

wyprawiono Aleksandra - Jeowickiego z wiadomoci do
Tyszkiewicza.

Od witu 5 maja, róne czstki roztargnionej siy, poczy
ciga si do Krasnosioki. Dzie ten datuje powstanie po-

wiatu hajsyskicgo, który jeden w caym okrgu zmowy,
lubo najpóniej przyj jej prawa, dotrwa im najwierniej;

lubo to posuszestwo dobrowolne, niczajM-zysione nawet,

w nieprzewidzianym zamcie rzeczy obracao si tylko na

szkod, moc jednak wewntrznych swych obywatelskich,

domowych spójni, wytrzyma wszystkie próby, podniós si
najraniej, najliczniej. Chorgiew w nim zatknita, staa si
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z czasem ogólna, jodyn: ])owiewaIa w hoju roztrzyp^aji^cym

los obu województw, zajaniaa w iiajf^tówniojszych zwy-
ci^^stwacli, upadajc zgasia wszelk, nadziej^'. Dzie wic
pity maja, jest jeszcze waciwie dniem, od którego si po-

czyna zbrojne powstanie najprzód zwane powstaniem liajsy-

skiem, wraz Jeowickich i Sobaskich, ])óniej Koyszki, na-

Iconiec podolsko-ukraiskiem, albo wprost ukraiskiem tylko,

poniewa powiaty poudniowe gubernji podolslciej nale
waciwie do Ukrainy.

Z wieczora przed tym nowym terminem ^ya ju w liub-

niku prawie caa modzie palestrancka z Hajsyna. Urzdnicy
nawet skarl)owi dali dowód, e wzy nikczemnego interesu,

które jedynie zapewniaj, icli wierno dla cara, atwo mogij,

by zerwane przez wpyw bardziej ludzkicli, szlachetniej szycli

stosunków, jakie w naszem nie oschem jeszcze, nie zamienio-

nem w automat administracyjny spoeczestwa, dobry oby-

watel liardzo rozszerzy i do widoków patrj etycznych uy
moe. Wielu z gazi wadzy wprost rzjdowej

,
przybiego

teraz ufnie i szczerze pod rozkazy marszaka powiatu obie-

ralnego naczelnika szlachty. Pewien zasidatel, to jest czo-
nek policji ziemsko-moskiewskiej , na jego polecenie , zabra
ze wsi Bubnówki trzy dawne szwedzkie dziaa wkopane u
bramy, i pod pozorem e je do Hajsyna konfiskuje, przy-

wióz do Hubnika. Jedno zaraz osadzono na elaznym spo-

dzie od kocza, drugie miay by podobnie urzdzone w cigu
marszu. Trzy beczki prochu i znaczny zapas adunków rcz-
nych stanowiy zapas amunicji. Koo tej pierwszej artylerji

uszykowao si 140 jedców porzdnie uzbrojonych i umon-
towanych kosztem domu Jeowickich. Kiedy marszaek ze

swoim liufcem wj^biera si w pochód, zasza mu drog gro-
mada wocian z popem na czele. Lud okolic poudniowych,
waciwie ukraiskich, bardziej nieli w pónocnycli stronach
Podola, nie pojmowa przyczyn i celu powstania: rozumia e
panom grozi niebespieczestwo i bior si do broni na w^a-
sn ochron. W prostodusznej troskliwoci, z wylaniem si
serc i^enych przywizania, chopi hubniccy przyszli do dworu
owiadczy swoim dziedzicom, e gotowi s zasoni ich

wasnemi piersiami, e nie dozwol aby ktokolwiek dotkn
ich osób lub ich dobra. Usyszawszy dopiero wzajemnie uro-
czyst zapowied, e wojna przedsiwzita za ojczyzn, za
Polsk, jest dla nich samych najwikszym interesem, e od
tej chwili powinni uwaa si za wolnych, równych swoim
panom, i wieczystych wacicieli w^ydzielonych im gruntów,
e na obron tych praw wkrótce powoani bd, j)odnieli
gosy wdzicznoci i rozrzewnienia czone zawsze z probami
eby pan ich nie opuszcza, el)y zosta z nimi. Pop pol^o-

Wrotnowski. i.
•

2^3
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gosawit nowemu hufcowi powstaców, a tum kajcych wo-
cian dugo szed za nim.

Mniej wicej podobnym sposobem teje chwili wszyscy
prawie obywatele powiatu hajsyskiego opuszczali swoje
domy, i wszyscy na umówiony czas zebrali si do Krasno-
sioki, w liczbie przeszo 700 ludzi.

Sobascy i Kzewuski przyprowadzili tu swoich 340 zbroj-

nych. Z nimi przymaszerowao 80 ochotników z powiatu
backiego; osobno nadcign oddzia jampolski 70 koni.

Ogóem zoyo si gór tysic jazdy i wicej pótora sta

piechoty.

Jezdni wszyscy mieli najwyborniejsze konie, osiodanie
dostateczne, lance z proporcami barwy narodowej, w zna-
cznej czci paasze, niektórzy i pistolety; strzelcy byli

uzbrojeni w bro myliwsk od przepychu.
Oprócz czoa tej przedziwnej stadniny, która gównie re-

montowaa wiele puków moskiewskich i wojsko królestwa^
ukazay si dopiero razem ozdoby najcelniejsze bogatych sta-

jen, i midzy niemi owe sawne arabskie konie Rzewuskiego,
a czerkieskie Jeowickich. Ze zbiorów amatorskich, z maho-
niowych szkatuek, zabysny w jednym szeregu dubeltówki
za osobliwo sprowadzone niegdy od najgoniejszych pusz-
karzy francuskich i angielskich. Zbrojna druyna, byli to

obywatele dziedzice obszernych woci, modzie szlachecka
i suba dworska, okrzesana, roztropna, w odziey porzdnej,
niekiedy caemi hufcami jednostajnej.

Widok zastpu tworzcego si tak nagle i piknie, by
zjawiskiem zdziwiajcem niemal oczy, które dugo wygl-
day, nieraz w umysach zamglonego ju obrazu powstania.
Uczucie wasnej siy oywio powoli zwlok i rozterkami
przygnbion ufno. Nadzieja, rado, wrodzona iskra ry-

cerskiego ducha, rozniecajc sic stopniami, rzuciy wkrótce
na wszystkie twarze blask zapau i patriotycznej dumy.
W wesoym, gwarliwym obozie, myl naczelników sprz-

ona powszechn potrzeb i zgod, czynia tymczasem po-
rzdek. O godzinie 9 z rana, zebrali si na rad, której

cay niemal program móg zawrze si w sowach: wyszu-
ka wodza. Lecz wódz w podobnych razach znajduje si
sam przez si, i by ju midzy powstacami. Jenera Ko-
yszko bowiem, opuciwszy liczn rodzin, pierwszy prawie
przyniós pod chorgiew powstania swoje ostatnie siy, swoj
sdziw gow. Jeli kto nic upatrywa w starcu, czego y-
czy naleao, nie móg te poda na jego miejsce kandydata,
odpowiadajcego lepiej tylu rozlicznym warunkom

,
powagi,

wzitoci , dowiadczenia. Po krótkiej namowie ogoszono
weterana najwyszym zwierzchnikiem siy zbrojnej. Wybór
ten odby si bez adnycli form , bez adnego aktu pimien-
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lu-^o. Moc jof»o iii.udy uw, byii podaiKi w wiitpliwo ; lecz

kiedy kieski dotkny })0\vs(anie, kiedy wódz istotnie acz
niewinnie jrzyoyl si^' do nich; wyl)orcy oskiirali jedni dru-
;^icli za przychylne gosy; cIi^h'; zwalenia zawsze na kogo
kadej przyczyny ztcgo

,
przypisywaa niekt(')rym wyczne

])rzewodnictwo w tej mierze *). Koyszko zapewne jak na
wodza i)owstaców, naczelnika siy niezmiernie organicznej,

a niepodatnej, która e tak powiem trzeba byo chwyciw^szy
w mocne kleszcze, rozpala cigle ogniem bojowym i ku
bez znajomego wzoru w ksztat odpowiedni okolicznociom,
Koyszlco jedni); najwikszej,, widoczn; zaraz mia wad — mia
lat 80, z których poow przelea na zebranych wawrzynach.
Ale i w tern udzcy pozór móg jeszcze omami; stary wo-
jak skoro przypasa szabl i dosiad konia, echo dawnego
ycia odbio si gono w jego duszy, gorca mio ojczyzny
rozprostowaa mu yy; gotów by do boju jak modzieniec,
trudy i niewxzasy obozowe znosi jak wdroony onierz.
Tylko zastyga pami w towarzyszu Kociuszki, przywalaa
grobowym kamieniem ródo wszelkich nowych pomysów

;

tylko rozrzewniona serdeczno zacnego obywatela rolnika,

stopia w jego piersiacli wszelk tgo woli. Patrza na
swoje wojsko okiem brygadjera i smuci si e nie miao
szyku i wq)raw^y brygady; czu cen powicenia si swoich
wspórodaków synow^skiego pokolenia, i mia dla nich tros-

kliwo ojca, nie wodza: nic bystro obmyli, miao przed-
siwzi, surowie rozkaza nie umia. Pozostawao modszym
przezorniejszym, odwaniejszym w duchu , wspiera go i po-
pycha — kolej w caym toku przeszej naszej wojny powsze-
clana i nieszczliwa, nie dla tego jedynie, i biada z sztu-

kowanymi wodzami, ale e czstokro jak zastpi tak i

dosztukowa ich czem nie byo.
Za szefa sztabu jeneraowi Koyszce dodano majora arty-

lerji Orlikowskiego, czowieka w kwiecie lat mskich, gorli-

wego patrjot, dobrego oficera na placu saskim, ale bez naj-

mniejszego dowiadczenia w ogniu. Reszt miejsc sztabo-
wych z rónymi tytuami zajli modzi obywatele; dawni
wojskowi, ile ich mogo si znale, potrzebniejsi byli w sze-

regach.

Ca si obecn wówczas, podzielono, na 11 szwadronów,
podug regulaminu byej niegdy kawalerji narodowej. Do-

*) Oparty na mylnem podaniu Spazier napisa (T. III. str. 31 wyd.
pols.) e Jeowiccy szczególnie przyoyli si do wyboru Koyszki. Ka-
dcn z nich wówczas prdzej byby za nim nieli za kim innym; ale aden
nie mia udziau w wyborze. Ojciec jeszcze si nie znajdowa w obozie,
dwaj synowie, Edward i Eustachy, nie wiedzc e si narada odbywaa,
wypoczywali po caonocnym marszu; trzeci, Aleksander, przyby z Ocze-
retnej dopiero w godzin póniej.

13*
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wódzca szwadronu rotmistrz , mia pod swemi rozkazami ka-

pitana, porucznika, dwóch podporuczników, chorego, dzie-

siciu podoficerów , i stu onierzy. Pierwiastkowe te szwa-
drony byy niejako zakadami puków dla spodziewanej liczby

ochotników, i zwyczajem uywanym w Polsce , zostay ozna-
czone nazwiskami obywateli, którzy gównie przyczynili si
do ich utworzenia. Jeden tedy szwadron nazywa si pukiem
imienia Jeowickich, drugi Izydora Sobaskiego, czwarty
Aleksandra Sobaskiego; inne nosiy tylko numer porzdkowy
z dodatkiem nazwiska powiatu , skd wziy swój pocztek.
Pierwszym dowodzi Edward Jeowicki, drugim Izydor So-
baski, trzecim Lipkowski zi Koyszki, dziedzic Krasno

-

sióki, czwartym Aleksander Sobaski, pitym Wacaw Rze-
wuski, szóstym Zwizda, siódmym Pobiedziski , ósmym Teo-
dor Korzeniowski, dziewitym i dziesitym N*** N***,
jedenastym Juljusz Korsak. Zwizda, Pobiedziski i Korze-
niowski, byli dawni wojskowi.

Puk Jeowickich, mia cay jednostajne paszcze, a raczej

burki z sukna bronzowego; oba puki Sobaskich miay ta-

ratatki szare
;
puk numeru trzeciego mia spodnie sukmanki

biae, zwierzchnie czarne i pasy skórzane tego koloru ; w in-

nych byy rozmaite ubiory, lecz ogólnie chorgiewki ama-
rantowe z biaem i takie l^okardy przy czapkach. Oficero-

wie nie odróniali si adnemi znakami.
Piechota ze swoim myliwskim ubiorem i rynsztunkiem,

zoya jedn komjDanj strzelców.

Trzy armaty Jeowickich stanowiy artylerje. Oprócz
amunicji przywiezionej z Hubnika, poniewa kady obywatel
przysposobi si do powstania przynajmniej jak na obaw,
rozchodzio si po oddziaach dosy rcznych nabojów. Fu-
ra i ywno dostarczali poblisi dziedzice dóbr, a tymcza-
sem formoway si przy gównej kwaterze intende«tura, szpi-

tal, obozowa apteka i t. d.

Dwa dni upyny na tych urzdzeniach wojskowych, trze-

ciego przystpiono do czci uchwa bardziej cywilnej.

Sejmik zbrojny wybra dla siebie Reprezentantów powiato-
wych i powierzy im staranie o fundusze na koszta wojny,
da wadz stanowi potrzebnych urzdników w oswobodzo-
nym kraju, i mie gos doradczy przy wodzu. Kady powiat
umocowa dwóch reprezentantów, z których drugi, na przy-

padek mierci pierwszego by jego nastpc , a tymczasem
pomocnikiem w radzie i czynnociach. Takimi reprezentan-
tami zostali z powiatu hajsyskicgo "Wacaw i Aleksander
Jeowiccy; z olhopolskicgo Izydor i Aleksander Sobascy;
7. backicgo Karol Potocki, i Teofil Obniski; inne powiaty,
dopiero za liczniejszem zgromadzeniem si ich oddziaów do
obozu, miay dopeni to samo. Wybory odbyway si po-
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wiiitanii, a w powiatacli szwadronami. Szwadron obiera
(Iwunaytu dclegowaiiycli oiicorów i onierzy, a poczeni
razem delegowani szwadronów jednego ])0\viiitu, olnerali rc-

})rezentantów.

Kasa powstania miaa ju naówczas 600,000 zotycJi. Po-
stanowiono dawa z niej niemajytnym onierzom, oprócz
zwyczajnych ])otrzcl) ycia, po 20 groszy dziennie. Oficero-

wie nie brali odu.
Obrady powstaców skoczyy si rano 7 maja, i w dniu

tym który mia by dniem powszechnego rzucenia si na
nieprzyjaciela, oddzia najliczniejszy, jedyny co móg prze-

wanie dziaa
,
po raz pierwszy wystpi w ksztacie wojen-

nego zastpu. Poformowane szwadrony przecigny najprzód
przed jeneraem, uszykow^awszy si potem gbokiemi ko-
lumnami w pókole, jakby z amfiteatru suchay mszy odpra-
wiajcej si na balkonie paacu. Po naboestwie, wódz
chcia przemówi do wojska; lecz e od kilku lat cika
chrypka tamowaa mu gos, wyrczy go Aleksander Jeo-
wicki odczytujc odezw, która w mocnych wyrazach oga-
szaa cele i obowiski powstania: niepodlego ojczyzny,

wolno bez wyjtku w^szystkich mieszkaców, bespieczestwo
jiraw i wasno kadego, poszanow^anie wszelkich wyzna
religijnych. Nastpnie powstacy pow^tarzajc sowa za czy-

tajcym rot, wykonali przysig wiernoci i nie ograniczo-

nego powicenia si dla sprawy narodowej, a posuszestwa
dla swego wrodz. Wzajemnie wódz przysig gorliwie pia-

stowa woone na dostojestwo. Okrzyki: niech yje Oj-

czyzna! niech yje Koyszko! zakoczyy ten uroczysty ob-
rzd. Naczelnicy i reprezentanci udali si do sw^oich prac,
onierze do obozu.

Przez dw^a dni nastpne, czekajc jeszcze eby szwadrony
w^yw^czyy si cokohviek w musztrze i urosy bardziej

,
pi-

sano i rozsyano proklamacje do wszystkich stanów: do szlach-

ty, do wocian, do duchowiestwa greckiego. Szlacht po-
woyw^ano do broni, przj^pominajc jej wity obowizek
pospolitego ruszenia; wocianom dodaw^ano miaoci i ochoty
wystaw'ujc im, e równie s synami ojczyzny, równie od jej

niepodlegoci zaley ich wolno i szczcie; popów starano
si uj tolerancj i obietnic zamienienia ich ndznych i

niepewnych dochodów, na uczciwie i stae
,
groono w^reszcie

surowymi sposobami w razie dowiadczonych przeszkód z ich
strony.

Szlachta równie ubosza jak moniejsza, codzie dawaa
dowody najgortszych chci, ni cigle napenia si obóz.
Poniewa bogatsi obywatele, na dni kilka przed pow^staniem,
]3od rónymi pozorami, a mianowicie dla sprow^adzenia koni
z dóbr swoich ukraiskich, pow^oali do siebie wiele mo-
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dziey szlacheckiej i tym s^osobem nieznacznie wyprowadzili

j z domów rodzicielskich, ojcowie tak zawerbowanych ocho-
tników, przyprowadzili nowych i al swój wynurzali w ten
sposób: «A czy si to godzio, ebycie panowie wykradali
nam synów? A czy to my nie Polacy? Czy my nie byli

warci sami ich do powstania wyprawi i da im bogosa-
wiestwo ? Darujcie panowie ojcom te wymówki ; a my teraz
synom naszj-m bogosawim i zalecamy, niech si bij za oj-

czyzn, niech id gdzie panowie icli poprowadz.)) —
Co do wocian i innych stanów, yczliwo ich nie miaa

jeszcze pola do okazania si w symptomatach powszechnych.
Wszystkie okólniki i akta powstania, opatrzone w pod-

pisy wodza, szefa sztabu i szeciu reprezentantów, nosiy
ju niejak cech urzdow; nie byy wszake i by nie

mogy niczem wicej tylko gosem patrjotyzmu, owiadcze-
niem woli obywatelskiej, obietnic wacicieli dla poddanych.
Wpyw tych pism nie zosta daremnym i ufa naley e trwa
do dzi dnia; ale pióro wówczas niedostatecznie wyrczao
szabl. Trzeba byo bi si i przemawia, trzeba byo po-
dawa rk i powoywa. — Do tego, na nieszczcie, ani

rady reprezentantów, ani proby podwadnych nie potrafiy
skoni jeneraa. Wikszo w radzie wojennej bya zawsze
za tem, eby co przedsiwzi, eby nie sta próno na
miejscu; instruktorowie szwadronów cigle przedstawiali, i
zrcznie upatrzone napady, podjazdowe wyprawy, lepiej ni-

eli musztra usposobi onierza. Koyszko odpowiada wszyst-

kim, e nie chce tak szacownych hufców naraa na przed-

siwzicia niebespieczne, a z wojskiem nie wprawionem do
porzdku i nie wywiczonem naleycie, kade przedsiwzicie
jest niebespieczne. — Oddzia tedy powstaców przybra
min regularnego korpusu i zosta szko kantonistów, wród
gnbionego kraju, wród skrztnie obracajcego si nieprzy-

jaciela.

Kiedy tak cae Podole, przez róne koleje i dla rónych
przyczyn, wbrew spiskowym ukadom rozwijao swoje siy
nie jednoczenie i nielicznie, zbliaa si te pora dla Ukrainy,

gdzie organizacja nie poniosa widocznie adnego uszczerbku,

gdzie znajdowa si sam organizator. — Bez wtpienia, gdyby
tylko te podrzdne wypadki, które zdaway si dotyka sam
guberni podolsk, miay stanowi o losie powstania, gu-

bernja kijowska, nie skompromitowana w oczach rzdu, nie

obciona wojskiem moskiewskiem, powinna bya wykona
dzielnie swoj cz ogólnego planu. Lecz jak jedno gówne
nieszczcie zadao klsk wszystkim trzem prowincjom po-

udniowym, tak t(V. i tu wpyw jego nnisial wywrze swoje
skutki.
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Wracajc joszczo raz do owycli ostatnich dni Icwiotnia,

w którycli tyle powikanych zdarze grupowao sig dziwnie,

nie mona podnie wt^tka powieci zostawionego w Ocze-

retnej, bez targnienia mimowolnie pasem majcych swój l^o-

niec w Chlebanówce. Granica galicyjska nie przecita natu-

ralnycli i staraniem naczelników nasnowanych spójni miedzy
losem wyprawy i powstania. Ale pierwsze z nich dziaay
swoj, prost drog.i , drugie j^oczte zapóno , krzyujc
si za obrlDem wypadków, obie strony wprawiay w l^d
nawzajem.

Wyol:)ramy sobie wszystko, co w przecigu kilkndziesit

godzin dziao si na szczupej przestrzeni za Zbruczem, gdzie

Dwernicki ze swoim korpusem oczekiwanym na Podolu, We-
reszczyski z legj nastrojon do wymarszu pod Kamieniec,
i obywatele majc}' da im pomoc zbrojn, znaleli si razem
— zdziwieni niespodziewanem spotkaniem, gotowi jedni dru-

gim wymawia zawód. Przypomnijmy take, goców z dwóch
punktów organizowanego kraju donoszcycli naczelnikowi o

nagych wstrznieniach
,
jego uwagi, jego ostateczn wol.

By to kres, przed którym wyprawa, legja i powstanie, szy
osobnym torem, a póki nie pady wspólnie; teraz rozpoczy-

na si midzy nimi jaki zwodniczy, pomiertny rozhowór.
Tómacze potrzeb i ycze powstania hurmem cisnli si do
Chlebanówki; wysacy od korpusu i legji, kolejno przybie-

gali do Oczeretnej. Pierwsi w^ymagali tego po Dwernickim,
co drudzy chcieli wyjedna u Tyszkiewicza.

Skoro Malinowski j^rzyby do obozu w Galicji, pierwsze
sowa jeneraa byy: ((dla czegocie nie powstali, dla czegocie
mi nie wsparli? jam tyle rachowa na w^as.)) — Naturalna
odpodwied, po wyuszczeniu sprawek Chróciechowskiego,
musiaa skoczy si wzajemnem zapytaniem: adla czego
jenera jeste tutaj, cóby teraz byo z naszem powsta-
niem?)) — ((Jeszcze broni nie zoyem, mog by midzy
wami)) rzek Dwernicki. — ((Jeszcze kraj cay si swoich nie

straci, moe powsta)) doda Malinowski. Rozmowa wto-
czya si na obdne koo: korpus potrzebowa powstania,
powstanie korpusu. Kwestja nierozwizana przez cay czas,

4ciedy chodzio o pomoc do zwycistwa, zadzierzgna si
jeszcze trudniej, kiedy przyszo ratowa si wspólnie z osta-

tecznej toni. Naczelnik prowincji cigle oglda si na
"wodza wyprawy, czeka od niego hasa, wyranego rozkazu,

sam nie mia nic uczyni, nie ufa swojej wadzy i wstrzy-
ma pow^stanie. Wódz wyprawy cigle oglda si na i^ro-

wincje, rozrzuca odezwy, pisa listy, wymawia obywatelom
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ich ozibo, nigdy nie uy swojej powagi, nie da wyra-
nego rozkazu, i dopiero do jedynego kroku jaki mu zosta-

wa, czeka na liaso do j)Owstania.

W takim sporze zaocznym midzy dwoma najwyszymi
sternikami si narodowyci za Bugiem, którzy spyciali jeden
na drugiego, co kady z nicli w swoim czasie mia prawo i

móg uczyni, rzecz wspólna kolej opieraa si na obu, i

nie przyjta cakowicie jDrzez adnego, musiaa upa.
Ostatnia kolej Tyszkiewicza bya w ciwili, kiedy popie-

rajc pierwsz, odezw powoujc Podolan do broni, w ich

zapale znalazby najlepsz j*kojmi posuszestwa, ich huf-

cami zatrudniby Rota, i reszcie kraju i korpusowi i legji,

w^ywiesiby chorgiew powszechnej nadziei.

Ostatnia kolej Dwernickiego bya teraz, kiedy rzucajc
si zuchwale na lewy brzeg Zbrucza, tum emigrantów zbroj-

nych i legj pocignby za sob, roztargnionemu krajowi i

zbierajcym si powstacom najskuteczniej daby popd,
przywróciby zepsut jedno i odebranego ducha.

Tymczasem dwaj emisariusze Tyszkiewicza, jeden wysany
przed miesicem , drugi przed trzema dniami , wpadli razem
do Galicji, dopominali si jeszcze o rozkazy; Dwernicki uczy-

ni im zado i poprzesta na tem.

W par dni póniej, wysacy wracajcy z kartk, która

nie wiem co ju moga sprawi, byli jecami Eydigera; jene-

ra by jecem Austrjaków. Drugi akt dramatu zabiegów
po czasie, rozwizywa si dopiero na Ukrainie.

Dnia 29 kwietnia przyby do Oczeretnej posaniec Dwer-
nickiego wyprawiony z Podlisic w d. 23 t. m. List dany
jemu zawiera wyrazy: « Posyam oficera mojego sztabuW. Ste-

fana Zapolskiego, który ma obowizek porozumie si
z dobrze mylcymi obywatelami Ukrainy, za rad ich wy-
znaczy punkta zbierana si dla si miejscowych, i donie
mi gdzie powstanie najpierwej wybuchnie, ebym powstaj-
cym móg jak najrychlej da pomoc. » — Ustnie za jenera
zalecajc obywatelom przygotowanie koni zdatnych pod ka-

walerj i artylerj, sporzdzenie znacznej liczby lanc, i za-

bespieczenie na rzecz publiczn wszelkiej wasnoci skarbu

moskiewskiego, dodawa przestrog najwikszej ostronoci,^

zwyczajem przyjtym we wszystkich swoich odezwach, radzi
skompromitowanym ukrywa si przed rzdem.

Widocznie tedy do ostatniego momentu wódz korpusu

nie zna ani organizacji, ani naczelnika powstania dwóch pro-

wincji, którym obiecywa pomoc, kaza jej czeka ostronie,

a razem da tego, co tylko jawne powstanie przed jego

nadejciem sprawi mogo. Zapytany wreszcie Zapolski, jak
drog posuwa si jenera, dokd posa mu wiadomo o

wszystkiem co zaszo i co jest ju uoone na dal, wyzna
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otwarcie, i moe wypadiiio szuka go w Galicji, poniewa,
opuszczajc gówiuj. kwater^' sysza w sztabie gone rozmowy
o koniecznej potrzebie tego ratunku dla korpusu.

Jjatwo sobie wyobrazi nowy kopot Tyszkiewicza, w jaki

go wjirowadziy trudno do pogodzenia wyrazy pisma i sowa
posaca. Jeli jenera Dwernicki mniema, e ])owstanic

tyllvO zlane z korpusem moe wystijpi do walki, pocó do-

piero zagroony niebespieczestwem wywoywa w pole oby-
wateli, obiecujc poda im rk; jeli sdzi e los korpusu
moe by polepszony przez dalekie, o wasnych siach pod-
noszce si powstanie, czemu nie zaleca obywatelom powsta
natychmiast? Majc przed oczyma tak jasne swoje pooenie,
jak byo w dniu 23 kwietnia, naleao jeneraowi Dwernic-
kiemu, albo zgoa nie odzywa si do Ukrainy, albo posa
wyrany, bezwarunkowy rozkaz. W pierwszym razie opu-
szczajc prowincje, nie zostawiby dla nich ze wszech miar
skodliwej zagadki, w drugim przyoyby si szczliwie do
wsparcia wadzy naczelnego organizatora, któr upadek wy-
prawy najbardziej wydziera mu z doni.

Tego dnia, \vkrótce po przybyciu Stefana Zapolskiego,
przybieg do Tyszkiewicza Sabatyn wysany od Sobaskich.
Wszystko co zaszo w pónocnej i poudniowej czci Po-
dola naglio do popiechu w ogólnem podniesieniu broni,

nakazywao przynajmniej termin 7 maja mie za nieodzowny.
wiee poselstwo od korpusu przeciwnie, nastrczao powód
do zwoki, powtpiewa, siDorów\

W wito wielkiejnocy (1 maja, 19 kwietnia v. s.) kilku-

nastu obywateli zgromadzonych u Tyszkiewicza, nie wahao
si jednak ani chwili przysta na zdanie naczelnika, e jak-
kolwiek niepomylne okolicznoci przewidywa mona, nie
zraajc si wszake niczem, naley powsta w dniu nazna-
czonym.

Dalsze porozumienia si w tej mierze, miay zaj osta-

tecznie nazajutrz w Bukajówce u Szydowskiego, marszaka
powiatu taraszczaskiego, dokd zaraz po otrzymaniu z Po-
dola wiadomoci o zamieszkach sprawionych przez Chrócie-
chow^skiego, by zapowiedziany zjazd organizatorów Ukrainy.

Tyszkiewicz z Krasickim, Sabatynem, i jeszcze jednym
gorliwym patrjot uda si do Buhaj ów^ki. Zgromadzenie
byo liczne: znajdowali si tu organizatorowie, i w gronie
wielu obywateli najznakomitsi zwiskowi powiatów: tara-

szczaskiego, skwirskiego, czehryskiego , wasilkow^skiego,
kijowskiego i machnowieckiogo, nadto dwaj magnaci prze-
jedajcy z Woynia do swoich dóbr ukraiskich. Ci ostatni

udzielili najwieszych i najsmutniejszych nowin o zem po-
oeniu, w jakiem jenera Dwernicki by ju przed kilku
dniami. W zbiorze rónie usposobionych i przygotowanych
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umysów, odznaczay si dwa niejalio stronnictwa. Jedni
gortsi, niecierpiwsi, a po wiliszej czci svompromitowani
w oezaci rzdu mossiewskiego, i w obcycli powiatacli l^ry-

jcy si przed szponami policji, radzii nie zwaa na niepo

;

mylne pogoslvi i czeraprdzej poruszy ogólne powstanie-
drudzy rozumowali, e w obecnych okolicznociach podnie
chorgiew, byoby marnotrawstwem przygotowanych si, da-
remnem zuyciem na lepsz por zdatnego dziea, szale-
stwem niewczesnego zapau. Liczba zda i powaga osób
byy z ich strony, a do prawych, cho moe za nadto zimnych
rachub, przyczyy si mniej zacne pobudki prywatnej nie-

chci i obraonej mioci wasnej. Midzy gównymi prze-
ciwnikami niezwocznego powstania, gardowa najzawziciej
jeden, który jako najstarszy Templarjusz i syn sawnego
w wojennych dziejach naszych pukownika, mia pretensj
do naczelnictwa zwisku, od czasu wyboru uczynionego w Mi-
chaówce, niechtnie ju spoglda na Tyszkiewicza. Póki
organizacja rozwijaa si spokojnie w swoim administracj^j-

nym zakresie, póki wadza nie moga by oskarona o aden
bd, poty zawi musiaa milcze; lecz skoro podaa si
zrczno przesdza wol naczelnika, w najwaniejszym
punkcie wytkn mu nietrafno, cichy wspózawodnik zna-
laz czas, pod godem publicznego interesu dogodzi swojej

osobistej zemcie, w zachwianych zemi wieciami, w sucha-
jcych bardziej gowy ni serca, mia naturalnych sprzymie-
rzeców. Tyszkiewicz stanwszy wród tak usposobionego
koa podwadnych, postrzeg zaraz, e same rozkazy jego by-

yby niedostateczne ; uciek si przeto do perswazji, prób, i

zakl w imi ojczyzny, zaprzysionych uchwa, i uroczy-

stych obietnic powstania choby w najgorszym razie. Nie
wielu przestawao na tem, mniej byo tych co go wspierali:

wikszo daa eby si jasno wytómaczy, eby okaza
powody dla których powoywa do broni. Przypomniano i
mia obowizek porozumie si z rzdem narodowym albo

wodzem naczelnym i w skutek ich woli da haso : pytano
czy otrzyma jaki rozkaz wyszej wadzy. Przyszo tedy wy-
stpi z pismem jeneraa Dwernickiego i w niem upatrywa
takowy rozkaz. To nieszczliwe pismo dopenio miarki
zego: dawao si atwiej wykada na przeciwn stron.
Komentatorowie osdzili, i jenera widocznie nie myli obu-
dza powstania pierwej, a sam przybdzie na Ukrain;
podniosy si tem mocniejsze gosy: « czeka wojsk regular-

nych. »

Pooenie Tyszkiewicza jako porednika midzy Warszaw
a prowincj, istotnie byo faszywe. Stosunków przyzwoitych
ani ze stolic, ani z wodzem wyprawy nie zawiza w swoim
czasie, i teraz odnoszc rzecz i)Owstania do dziaa korpusu
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Dwernickiego, chybia zupenie celu, w aden sposób nic

mófjl przekona , i trafnie obra por. Ale inny wzgld
usprawiedliwia i niezoniie wspiera jego postanowienie. Oto
w samem gronie radzcych, byo ju kilku skoni])romitowa-

nych, wielu ich kryo siy po rónych stronach wasnej i)ro-

Avincji, a ssiednio Podole cae wstrzeso si jawnie. Nie
dla posikowego korpusu zatem, nie dla zado uczynienia
jakim planom wojennym, lecz dla siebie samych, trzeba byo
koniecznie powsta co najrychlej. Jeli kto móg powiedzie,
e si godzio, e naleao kilkadziesit wspóobywateli zosta-

wi na pastwo rzdowi, aby mas przygotowanych si i zaso-

bów oclironi, to wreszcie powinien by widzie, i wanie
taki rodek ratunku i:)rowadzi do nieuclironnej zguby cay
zwizek powstaców. Sa^atyn przemawiajc w imieniu So-
baskich, wszelkich uywa rodków do zbicia w tej mierze
przeciwmycli mdrkowa: nic wszake nie zdoao wzruszy
i przekona zacitych formalistów\ Odpowiadali zawsze : « e
kto powsta bez rozkazu, ten sam sobie winien.)) Gorliwe
usiowania Krasickiego i innych którzy trzymali z naczelni-

kiem, równie zostaway bez skutku. Po gorcych sporach
od poudnia do pónocy, przeciwni woli Tyszkiewicza sko-
nili si do pewmej koncesji, i owiadczyli: e skoro powsta-

nie Podola rozszerzy si a do nicli, to i oni powstan.
Owiadczenie to waciwie tak naleao wyrazi: e kiedy
powstacy podolscy przemog nieprzyjaciela, my poczymy
si z nimi; kiedy za wspólny nieprzj^jaciel bdzie ich gn-
bi, katow^a, na Sybir wywozi, my zostaniemy ocaleni —
na lepsz por dla ojczyzny. Niebaczni! bez mioci bra-

terskiej, próne odzywanie si z mioci ku ojczynie. W có
si teraz obracay wszystkie wzy zmowy, wszystkie plany
jednoczesnego wybuchu? Przy ogldaniu si na wasny in-

teres kadej j)rowincji, okolicy, rodziny i w kocu natural-

nie kadej osoby, daremnie marzy powrót do bytu caej
Polski: adna pomoc ustronna, adna organizacja spiskowa,
nie dwignie skutecznie powstania.

Naczelny organizator gboko uczu brak odwagi jednych,

a prywatn niech drugich pod blichtrami rozsdnej ostro-
noci. Stay umys i nieprzytumiony zapa kilku, nie zdoa
pocieszy go i pokrzepi, Zw^tpiwszy o duchu reszty zw^i-

skowych, zwtpi zupenie o swojej wadzy i mordujce swar}^

zamkn wydaniem okólnika nastpnej treci: ((Poniewa
wikszo jest za tem eby nie powstawa, skadam mój urzd

;

skompromitowanych za wzywam, eby si czyli do braci

Podolan.

»

Pismo to byo bardzo na rk owym nazwanym wikszo-
ci; pochwycili je skwapliwie, pewni dopiero e istotnie bd
mieli wikszo.
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Po dobrowolnem zrzeczeniu si ostatka wadzy, która od
27 kwietnia czciami wypadaa mu z doni, Tyszkiewicz
myla z razu tylko o wypenieniu wasnych obowisków
dobrego obywatela i gorliwego Polaka. Wzrok jego zwra-
ca si z tern wiksz troskliwoci ku Podolowi, gdzie spo-
dziewa si jeszcze obudzi si przytumion ubocznemi zda-
rzeniami, skd móg przyj ywy popd dla Ukrainy roz-

targnionej wewntrz, dokd na ostatek móg zanie swoje
powicenie si osobiste. Zastawszy nazajutrz w Czerniawce
Majora Mikuszewskiego , dowiadczonego onierza i zacnego
patrjot, proponowa mu dowództwo albo szefostwo sztabu
w oddziale majcym utworzy si na Podolu. Mikuszewski
przyrzek ze swojej strony wszystko uczyni, lecz nie ina-

czej jak pod zwierzchnictwem jeneraa Koyszki. Wybór
wodza równie jak wszelkich ogólnych rodków, móg tylko
ju prywatnie zaprzta uwag Tyszkiewicza, wkrótce atoli

zaczy zbiega si pobudki wcigajce go znowu na opu-
szczone stanowisko urzdowe.

Oganizator powiatu skwirskiego, spowinowacony z jednym
najmoniejszym prawie stronnikiem oppozycji, dowiedziawszy
si o tem co zaszo w Buhajówce, popieszy do naczelnika,
baga go na kolanach eby si nie zraa chwilowem zapo-
mnieniem si kilku zwiskowych, obiecywa ich nawróci,,
rczy za swój i radomylski jiowiat, a w machnowieckim
podj si zapewni skutek rozkazem. Tego dnia 3 maja
przyby do Oczeretnej Hieronim Raczyski od Wereszczy-
skiego z Galicji, w nocy za Aleksander Jeowicki od osta-

tniego zjazdu w Hubniku. Raczyski w^ysany przed 27 kwie-
tnia, przywozi wiadomo o legji i zamiarach jej dowódzcy;
Jeowicki donosi o powstaniach w tej chwili z kilku powia-
tów ruszajcych do Krasnosioki. Obie nowiny równie jeszcze
zdaway si pewne, obie uradoway Tyszkiewicza.

Ze wszech stron zagrzany nadziejami chcia znowu odzy-
ska swoj wadz, pol^ieg do Czerniawki, i znalazszy tu

obudwóch dodanych sobie radzców czyli komisarzy, owiad-
czy e myli jeszcze ca Ukrain powoa do broni.

Krasicki napomkn, i po zoeniu urzdu pismo naczel-

nika nie bdzie miao waciwej mocy, nie chcia take przy-
zwoli, aby w jakiemkolwiek zmyleniu szuka dla powagi*
lecz gdy drugi komisarz radzi nie zwaa na te szkrupuy,
ufajc w patrjotyzm caej gubernji, a znajc gotowo i za-

pa swego powiatu w którym byo wiele szlachty ogrodowej,
zgodzi si na wydanie powszechnego hasa. Tyszkiewicz
napisa nastpujcy rozkaz; ((Otrzymawszy wiadomo od
wyszej wadzy i potrzeba ebymy powstali , rozkazuje
wszystkim powsta w dniu (25 kwietnia v. s.) 7 maja. » —
Do tego rozkazu przyczywszy stosowno polecenia dawniej
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wyznaczonym dowódzcom hufców powiatowych, zostawi Kra-
f^ickioinu potrzcbii;} liczbo bhinkictów ze swoim podjiisem,

i i)Owicrzyi mu wyrozumie ostatecznie jeneraa Kozowskiego,
czyliby nie przyij^ dowództwa oo-óhiego siy zl)rojnoj, a sani

przedsi^nw.ia uda sic zaraz do pónocnycli powiatów Po-
dola, gdzie z powodu obietnic Wereszczyskicgo, zdawa sio

otwiera najwaniejszy plac dziaa.
Rano 5 maja, rozkazy Tyszkiewicza powoujce ca, Ukrain

do broni, poszy z Czerniwki w róne strony, a tego dnia

póno wieczorem, Krasicki ]irzyby do Oczeretnej zda spra-

wo ze swego poselstwa do Kozowskiego.
Kozowski syn jeneraa polskiego, suy w wojsku rosyj-

skiem lat dwadziecia; w r. 1812 nie chcc walczy przeciw
wojskom gdzie tylu byo jego rodaków, wzi dymisj; za

ostatniej wojny tureckiej wszed znowu do suby i odzna-

czy si jako dzielny partyzant. W obejciu si z domowni-
kami pstry i surowy, w zwyczajach przejty wielu naogami
moskiewskich panów, mieszkajc na Ukrainie z nikim pra-

wie nie mia bliszych stosunków, utrzymywa liczny dwór,
waelkie mylistwo, i y odludnie. Mona jednak wierzy e
Polakiem nigdy by nie przesta, uczu dla prawdziwej oj-

czyzny nigdy nie straci. Po rewolucji listopadow^ej widzc
rucli midzy obywatelami swojej okolicy, stara si mie
udzia w sprawie narodowej. Z jednym Krasickim, jako s-
siadem, widujc sic czciej, w^ynurzy jemu swoje chci,
ofiarowa da pienidze do skadki, obieca uzbroi swoich
ludzi, którycli stu od razu móg wsadzi na ko. Zjechaw-
szy si nawet w pewnym domu z Tyszkiewiczem, gdy ten

próbowa go wyrozumie, nie zdawa si dalekim od przj'^-

jecia dow^ództwa, napomyka bardzo energiczne sposoby
wojny eksterminacyjnej. Talenta jego, charakter tgi i sawa
militarna, przyniosyby niewtpliwie wielki poytek szeregom
ziemian. Skoro teraz Krasicki stan przed nim, dajc
ostatecznego sowna, przekada najprzód niedogodno obra-
nej pory do powstania: listami znajomych sobie jeneraów
armji dziaajcej przekonywa, e Dwernicki musi albo bro
zoy, albo wej do Galicji; usyszawszy wszake i pow-
zitego zamiaru cofn ju nie mona, zapyta: «a czy Pan
Henryk sidzie na ko?)) to jest czy maiszaek gubernji
Henryk Tyszkiewicz stanie na czele obywateli? Takiej r-
kojmi powszechnego poruszenia si obywateli, susznie mógda czowiek przezorny i do\viadczony , a w podeszjnii
wieku los wasny i rodziny odwaajcy na crok hazardowny.
Krasicki upewni go i ma powody ufa w gorliwo mar-
szaka. ((Bobrze wic — rzek Kozowski — to i ja chocia
naczelnictwa nie przyjm, ale jako obywatel sid na Ico.
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Z pitka na sobot w nocy (z G. na 7. maja) kae ku i

osadza lance.))

Z t odpowiedzi przybywszy Krasicki, zasta w Ocze-
retnej Henryka Tyszkiewicza. Od jego tedy decyzji, od jego

powicenia si zaleao roztrzygnicie kwestji ze w^szech

miar wanej dla powstania Ukrainy. Ale jeli Kozowski
chcia mie rkojmi ogólnego ducha w odwadze pierw^szego

urzdnika szlachty, sam ten urzdnik potem w^szystkiem co

zaszo, po zdaniach mianowicie objawionych w" Buhajówce,
móg nie dow^ierza duchowi swoich wspóobywateli — i obra
sobie drog, któr jakkolwiek dzi dostpi wnrsokich ask
cara, byby moe wstecz si uda, gdyby mu nie zabrako
ufnoci. Jest to delikatna rzecz ilekro przychodzi da wy-
rok o jednym, gdzie dzieo polegao na wielu, na wszystkich.

Niewtpliwie wszake, póki tylko powstawa bdziemy, za-

wsze nisi bd ogldali si na wyszych, zawsze ci ostatni

powinni pamita, e do nich naley pierwszy przykad rzu-

cenia si w odmt niebespieczestw, nie za pierw^sze miejsce

dopiero po rozpocztej przez innych i pomylnie idcej spra-

wie ; bo zawsze ich saboci i winy zasu na bezwarunkowe
potpienie.

Cokolwiek bd, wszystko wzio taki obrót, i Avybuch

Ukrainy nie móg by ani silny, ani pod zachcajcem go-

dem rozpoczty. Marszaek gubernji wyjecha do Skwiry pre-

zydowa w naborze rekrutów; naczelnik spisku zostawujc
niepewne wypadki staraniom gorliwych, odda pobliszych

ochotników i ludzi swoich pod rozkazy Stefana Zana, zaleci

mu poczy si z dowódzc powiatowym Janem Zapolskim,

któremu osobicie przeoy uprzednio jak ma postpi, i

G maja rano poj^ieszy na Podole. — Tymczasem rozkazy

rozesane dwoma dniami i)rzed terminem, nie tylko nie mogy
rozej si wszdy, ale nadto spotykay si z przeciwnym im
okólnikiem, wydanym w Buhajówce. Opozycja buhajowiecka

bya nic ugita: gowy jej stronnik, organizator powiatu
machnowieckiego , nie wzruszy si probami szwagra, który

mia go nawróci, w oczach jego spali ekspedycje idce do

trzech innych powiatów. — Kozowski zmiarkowa stan rze-

czy, i zamiast do obozu powstaców, uda si do Berdyczowa;

powstacy zamiast zmieni ca prowincj w^ swój obóz, b-
kali si szukajc gromady i wodza.

Powiat lipowiecki, w którym ciga pieczoowito Tysz-

kiewicza i Krasickiego czuwaa najbhej, mia najwicej przy-

gotowanych i w czas uwiadomionych ochotników; lecz na-

znaczony dowódzc siy zbrojnej, dawny oficer Jan Zapolski,

sam j rozerwa i obróci nie tak jak naleao. By zamiar

zebra si w Daszowie i stamtd uderzy na Lipowiec; tym-

czasem Zapolski majc osobiste zajcia ze sprawnikiem,
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wpad w ploniijj; obaw^ eby ten go nic uwi^'zi, i uzbroi-

wszy swoic-h ludzi dworskich, w towarzystwie kilkunastu

szlachty którzy si^» do niego przyczyli, na dwa dni ])rzcd

terminem, wynu\szer()wa z domu i stan obozem w lesie.

Dowiedziano si^ o tem natychmiast w miecie powiatowem^
o mil odlegem. rocztmcjster Lipiski przychylny rzdowi,,
polecia do Machnówki i sprowadzi par szwadronów strzel-

ców; dzierawcy pobliszych stacji, które miay l)y zniesione

przez powstaców, schronili wszystkie konie, tak e póniej
ledwo jedn z nich Krasicki zachwyci zdoa. W dniu za-

powiedzifinym zgromadzajce si po domach obywatelskich
hufce, szukay ju sw-ego dowódzcy kryjcego si przed ko-
mend wyprawion z Lipowca. Stefan Zan, major Lepin i

inni, przyprowadzili mu kilkudziesit jedców. Zapolske
nie pocign z nimi do Daszowa, ale chcc znale bliszi
wsparcie, wieczorem 7 maja pomaszerowa do Skay, wsi
Hieronima Zbyszewskiego

,
gdzie Fortunat Morgulec równie

dawny w^ojskowy, zbiera obywateli taraszczaskich. Pierw-
szym zym skutkiem tak pomieszanych planów, by smutny
los modziey palestranckiej w Lipowcu , która zapewniona
przez Zapolskiego, spodziewajc si nazajutrz ujrze w mie-
cie jego oddzia zbrojny, pada ofiar zawiedzionej ufnoci;
nastpnie wyniko std zgromadzenie si w jeden punkt
wszystkich zarodków powstania Ukrainy. Nie tylko oddziatki

lipowieckie posj^ieszyy w lad za swoim dowódzc, ale i

z dalszych powiatów w których albo naczelnicy nie chcieli

powsta, albo podwadni nie dopisali naczelnikom, róne
garstki kieroway si tutaj. Z machnowieckiego Herman i

Józef Potoccy, modzi Abramowiczowie i wielu pojedynczych
ochotników; ze skwirskiego i humaskiego wszyscy, którzy
bdc skompromitow^ani, od dawna domowe strony opuci
musieli ; ze zw^inogrodzkiego Bierzyski i inni z dowódzc
swoim Zwoliskim, znaleli si w Skale. Ogóem zebrao
si przeszo 250 konnych i okoo 100 pieszych. Sprowadzono
kilka wiwatówek, których urzdzeniem zaj si czynnie Jó-
zef Zapolski; przywieziono kas z Czerniaw^ki zawierajc
300,000 zotych, i podobnie jak na Podolu w Krasnosioce,
poczto formowa pewien rodzaj korpusu, z mniejszym jednak
adem i powodzeniem. Jan Zapolski przywaszczy sobie
jeneralne dowództwo, inni oficerowie nie radzi byli jemu
podlega, nikt za nie potrafi zaspolcoi sporu. Obywatele
widzc niesnaski i bezrzd, gdy ZajDolski nie wzbudza-
w nich zaufania, a ten komu dali praw^o mianowa wodza
nie by obecny, poczli traci ducha: wielu najlepsze maj-
cych chci cofao si z obozu. Trzy dni upyny na ró-
nych projektach , rozpraw'acli i radach , w kocu uchwalono
caym taborem rusza w powiat humaski, który najludniej-
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szy z powiatów gubernji kijowskiej i obfity we wszelkie za-

soby, wzywa wsparcia z powodu najcia si nieprzyjaciel-

skich.

Oprócz oddziau zgromadzonego w Skale, obecnie na ca-

ej Ukrainie mao co wicej znajdowao si si gotowych.
Uzbraja si w Daszowie Wodzimierz Potocki ; formowali si
obywatele humascy w dwa od przypadku ugrupowane hufce

:

wyrusz3'o z domów kilku pobliszych patrjotów. Wszystkie
te czstki zamiast same zosta rodkami miejscowego pow-
stania, oglfjday si ju tylko na chorgiew lipowieck, która
podobnie nie majc mocy utrzyma si na swoim" gruncie,
szukaa wikszej siy; a poniewa droga obrana prowadzia
j ku gównemu obozowi Podolan, prdzej czy póniej mu-
siaa wla si w korpus Koyszki.

Y.

Dzie 7 maja, termin urzdowy powstania, przemin nie-

znacznie w^ród rónych porusze, przez dwa tygodnie wy-
kluwajcych si powoli. Organizacja insurekcyjnego s^pisku

dotknita upadkiem wyprawy Dwernickiego, skruszya si
nagle w pónocnych powiatach Podola, speza opornie w po-
udniowych, wasnemi rkoma robotników zostaa zniweczona
do reszty na Ukrainie. Teraz adna ju czstka sztucznej

tkanki nie osaniaa skrytych sposobów, spodziewanych wy-
buchnie: wszystko byo odarte z tajemnicy i nadziei, da-
wao si na przestrzeni dwóch prowincji zliczy i oceni.
Trudno wyobrazi sobie wiksz niedol, bardziej smutny
wypadek tyle obiecujcych, tak wyrachowanych zamiarów^!

Powstanie miao jednej chwili na wszystkich punktach
wynurzy si najmniej we 12,000, opanowa od razu rzd
swego kraju, otoczy i zgnie rozrzucone w nim drobne za-

ogi moskiewskie, powag swojej mocy da otuch i popd
ludowi, zoy wewntrz szykown si, wyglda nadto
zewntrz wsparcia od posikowego korpusu. Wydobywajc
si na jaw dugo i nie wszdy, uroso ledwo do liczby 3000,
nic zdobyo adnego siedliska wadzy rzdowej , adnej ko-
rzyci; w sabych zarodkach rozproszone, tuajce si, prze-

ladowane, dyo wszdy do wikszych gromad, pragno
niejako skrystalizowa si koo jednego rodka. W tak

przewróconym porzdku rzeczy, zamienia si rola dwóch
stron przeciwnycli. Hufce narodowe znalazy si zupenie
w pooeniu gotowanem dla nieprzyjaciela.

Nicju^zyjacicl bez przerwy rzdzi caym krajem, osiedzia
si w miastach i miasteczkach, za pomoc wewntrznych
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re/crw i ^•arnizonów ciga ronimjijjCC sig oddziaki powstai'i-

ców, zewntrz oczekiwa wsj)arcia od swoieli wojsk polo-

wych : w jego i\>ku bya wadza adniinistracyjno-policyjna,

zbrojna sia miejscowa, i cz armji uwolnionej od zatru-

dnie z I)werniclvim. Kady z tycli trzech rodków trzeba

oceni cile, eby zmiarkowa na dal, czego jeszcze po-
wstanie spodziewa si^' albo dokaza mogo.

Wadza rzdowa zwaszcza nad narodem od dawna pod-
bitym, jest bez wiitpienia samym kiem jarzma wprost doty-

kajcym jego karku. Opiera si ona ostatecznie na swoim
aparacie militarnym; ale jeli nie wojsko gotowe przychodzi
ze])chnjj razem z wojskiem ciemiców ich rzdy , lecz na-

ród sam o wasnych siach chce odzyska wolno, pierwsze
jego wstrznnienie musi rozerwa najblisze wizy, inaczej

trudno mu miota si przeciw dalszym. To bardzo jest na-

turalne, i daje si jasno wytumaczy. Rzd narzucony przez

zwycisc, wszystkiemi gaziami, które id z jego ramienia
rozpociera po kraju prawdziwie moraln jego potg : czu-

wa, grozi, uprzedza, nareszcie kieruje si materjaln. Im
bardziej miejscowy, im wicej zayy z mieszkacami, tym
niebespieczniejszy. U nas gazie wadzy carskiej byy nie-

liczne, zupenie odrbne od wadz obywatelskich, napitno-
wane wyranym cliarakterem

,
jedynie niemal trzymajce

w swem rku wydzia policyjny i skarbowy. W kadym po-
wiecie dosy byo schwyta kilka osób i kilkunastu ich sa-

telitów, eby cay obieg moskiewskiego wpywu przeci od
razu. Szpiegi i przychylni tronowa nie mieliby dokd znosi
usunej pracy; zwierzchno gubernjalna niezwalona nawet,
zostaaby lepa i niema; dowiadczony, znajcy wszystkie za-

kty przewodnik, nie przodkowaby odactwu jakie mogo
znale si na podorczu. Naleao wic koniecznie ubiega
i zdobyw^a miasta powiatowe; choby dla tego tylko, eby
spru gniazda administracji nieprzyjacielskiej, i domowy gad
o czerwonych szyjach tak wytpi, eby ju szkodzi nie

móg; bo trzeba pamita e zo swoj zataja zdradliwie,

e mu ucite czonki odrastaj atwo; nowy za zapodek
tego rodzaju nie prdko rozpatrzy si i zagospodarowa
moe. W prowincjach gdzie systematyczna zmow^a nie ob-
mylaa trybu podniesienia broni, powszechny instynkt od-
gad szczliwde co najprzód Avyraagao usiowa i zabiegów.
Dobry pocztek, mimo mnogich póniej bdów, przyczyni
si nie mao do szerokiego rozlewu i trwaoci powsta na
Litwie. Organizacja insurekcyjna Ziem Ruskich, trafnie

wprawdzie naznaczya tene sam przedmiot pierwszemu cio-

sowi swojej siy; ale kiedy \x zamcie niespodziewanych
wypadków })rzyszo improwizowa orne dzieje, kiedy ta

sia nie dwigna si ranie i cal^cowicie , wszystkie jej

Wrotnowski. i. 1^
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czstki mniejsze i wiksze, wczeniejsze i ostatnie, dziwnym
a spólnym popdem, chwyciy sie jako za dru^i koniec zni-

weczonego planu, zamkny si w obozaci, do któryci z pod
bazyliszkowego wzroku wadz moskiewskich nic swobodnie
wymyka si nie mogo. Nie jeden co w terminie, albo na-

brawszy ducha nie co póniej , wystpiby w pole , to by
schwytany, to musia ukrywa si koo wasnego domu:
wiehi ledwo zdoao wpa na ko i bez uzbrojenia, bez po-

rzdku, z ludmi swoimi jakby uciekajc przybiedz na miej-

sce zboru. Tego popochu nabawia czstokro sam tylko

sprawnik albo zasidatel snujcy si w okolicy; a w cigu dni

dziesiciu od pierwszych wstrznieii , na póilocy i poudniu
Podola, policje ziemskie wszystkich powiatów w obu gu-

bernjach, otrzymay ju rozkazy pilnej bacznoci, i nawet
wyrane instrukcje nie raz z dodatkiem listy podejrzanych.

Kto zna jak atwo obywatela rolnika widokiem powózki
z andarmem przerazi, jak naogowa obawa rzdu, zwa-
szcza po wsiach drobniejszych , wywiera u nas moc urocz,
ten nie zdziwi si, e kiedy powstanie adnym gonym kro-

kiem nie dao otuchy, znaczna cz szlachty przyciniona
zmor carskiego cienia, nie miaa mocy wydoby si ze snu.

Straszydo to daleko powszechniej i ywiej dziaao na umys
wocian. Lud prosty w podobnych rzeczach rozumuje za-

wsze a posteriori; dla niego co jest i trwa, ma ju dosta-

teczn przyczyn i zasad bytu: widzia, kto wada, kto pa-

nowa, i próno mu byo prawi o nadeszych zmianach,

rzuca sowa najszczerszych obietnic. Dosy e w czynach

okaza si neutralnym, w yczeniach niewtpliwie przychyl-

nym. Wszdzie gdzie przechodzi jaki hufiec powstaców,
gromady wiejskie witay go z chlebem i sol, speniay ch-
tnie wszelkie rozkazy, dostarczyyby nawet ochotników, gdyby
nie trzeba byo dostarczy razem wierzchowych koni i ora,
na czem im zbywao. Ale wzajemnie oddzia wojsk moskiew-
skich znajdowa wszdzie bespieczne przejcie, lada urzdnik
pokorne posuszestwo: wybierano rekruta jak w najspokoj-

niejszych czasach. Mówic o wocianach wypada nieod-

stpnie mie wzgld na nisze duchowiestwo greckie, na
popów. Pierwsi i drudzy musieli by koniecznie razem po-

zyskani dla tej lub owej strony; razem te daj si widzie
niemal we wszystkich ])rzykadacli dwóch przeciwnych skon-
noci, z t rónic tylko, i w oznakach dobrych chci dla

powstania, powszechnie instynkt wocian, w czynacli po-

chlebnych carowi, wycznie interes popów szed przodkiem.

Póki los walki nie przeway si jawnie, lud poddany naj-

gorszym dziedzi(;om gotów by przelKiczy dugoletnie winy,

garnc si do lepszych, z nadziej, z pewn wiar wyglda
skutku wypadków zapowiadanych przez obecne zdarzenia,



211

ilawiie wróby*); dopiero j»ó/nicj w nicktórycli miejscach

ule«> pokusom m-zetlowic podcgnionej zemsty i swawoli.

Przeciwnie diicliowiestwo etatowe, acuchem hierarchji

przykute do tronu, wwisizane w tok macliiny administra-

cyjnej, prócz nie wiehi wyjjtków, musiao zosta rycho jej

narzdziem. Od pierwszego momentu porusze zbrojnych,

policja miaa w popach mnogich donosicieli, czujnych stró-

ów szlachty, a nawet i szpiegów; póniej wpyw ich by
uyty straszliwiej jeszcze. Rzd tedy dziercy w swoim rku
wszystkie yy komunikacji i wadzy, uwaa naley za

prawdziwi];, oporn przynajmniej potg. Jego nierozbite

ogniska stay si niejako twierdzami, po za okrgiem któ-

rych powstanie we wasnym kraju przybierao posta wojsk
obcych, zdobywczych.
W takim skadzie rzeczy odrazu daje si uczu wanoó

zaóg, czyli wszelkich miejscowych si moskiewskich. Wadza
cywilna w wielu punktach ostaa si bez ich pomocy ; lecz.

prdko uya je w pomoc sobie, rzucajc zaczepnie na po-
mniejsze hufce i niekiedy na domy gotujcych si do broni
patrjotów. Waciwie pod nazwiskiem zaóg albo raczej

garnizonów rozumie by naleao komendy weteranów pie-

szych i andarmów , w czasie pokoju i wojny nieruchomie
zostajce po miastach i miasteczkach; ale te prawie nie

zasuguj wej w rachunek. Gdzie nie znajdowao si nic

wicej prócz takowej zwykej osady, 50 koni powstaców

*) Szczególniej wan rol grao midzy gminem proroctwo Werny-
hory. — Weruyhora sawny wieszcz ukraiski, wedug jednych by cho-
pem ze wsi Makiedan nie daleko Bohusawia , wedle drugich szlachcicem
polskim. To pewna i za modu opuci dom rodzicielski i uda si na
Zaporoe, a po dugich latach, dopiero w r. 1760 wróci w strony rodzinne
i y bardzo dobrze ze szlacht. Po zawizaniu si Konfederacji Barskiej
zachca wszystkich eby przystpowali do niej; a kiedy we trzy miesice
póniej, w dzie . Makoweja 1768 zacza si rze humaska, najgorli-
wiej osania szlacht i wykrywa zdrady moskiewskie. Umar 1769 czy
1770, we wsi Parchomówce na Ukrainie, gdzie urodzi si Seweryn Krzy-
anowski. — Z wielu przepowiedni Wernyhory najznajomsza, a w czasach
konfederacji wydana, jest tej treci: ((Polacy teraz w swoich zamiarach
upadn i Polska trzykro bdzie rozszarpana. Róni ludzie kusi si bd,
o jej odbudowanie, ale nadaremnie. Przyjdzie wielki m od zachodu

:

Polacy oddadz si jemu na usugi; wiele im przyobieca, a mao uczyni:
chocia nazw si znowu narodem, bd jczeli pod jarzmem Niemców i

Moskali. Potem zostanie ich królem czowiek zy i zacity, który wiele
krwi przeleje. Polacy powstan przeciw niemu, i jeszcze upadn przez
niead i niezgod. Dugo niewola i ucisk rozcign si nad nimi; a:
nakoniec zajaniej bogie czasy, kiedy naród bogaty sypnie pienidzmi.
Mahometanie w Horyniu napoj swoje konie, i Moskale dwa razy na gow
pobici zostan: raz pod Batowem okoo semi-mohi (siedmiu mogi), drugi
raz pod Starym Konstantynowem w jarze Hanczarycha zwanym. Od tego
czasu Polska zakwitnie od Czarnego do Biaego morza i bdzie trwaa po
wieki wieków.') — Przepowiednia ta lubo w r. 1831 nie zdawaa si wska-
zywa pocztku bogich czasów, lecz póki wiodo si sprawie naszej, po-
wszechnie niemal na pomyln wrób wykadan bya.

14*
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mogo bez wystrzau opanowa stolic swego powiatu; i rze-

czywicie z liczby trzydziestu przeszo miast powiatowych na
Wojmiu, Podolu, i Ukrainie, w tyle korpusów moskiewskich
pomknionych przeciw Dwernickiemu , dwadziecia najmniej

nie miao innej obrony. Zaogami przeto istotnemi byy
czstki i odamki wojsk polowych, bd jako rezerwy, bd
jako do szczególnych potrzeb z;iphowane oddziay. Trzy
miasta gubernjalne: Kamieniec, ytomierz i Kijów, byy
osadzone najobficiej; lecz Kamieniec i Kijów wychodziy za

obrb pocztkowych dziaa powstania: pierwszy odcity
linj korpusów moskiewskich, pochania tylko cz ich siy.

drugi dostatecznie opatrzon}'' przeciw napaci, nic nie móg
udzieli na dalekie wycieczki. Sam ytomierz zatem przez

swoje rodkowe pooenie grozi jedynie krajowi. Stay tu

zostawione przez Rydigera 3 bataljony puku welingto-
skiego, 1 bataljon puku Dybicza, puk kozaków uralskich i

dziesitek armat. Niej idc ku poudniowi, w Berdyczowie
i Machnówce znajdoway si zapasy kawalerji take korpusu
Rydigera : kilkaset huzarów midzy któremi 200 ledwo miao
konie, i 8 szwadronów strzelców konnych. Tym sposobem
4 bataljony piechoty, 9 szwadronów jazdy i puk kozaków,
formoway rezerw wojsk walczcych za Styrem, a razem
stra przeciw miejscowym poruszeniom. Sia ta na pozór
znaczna, musiaa najprzód osania rezydencj wojennego gu-

bernatora Lewaszowa, rozprasza si póniej na róne wy-
})rawy, i z czasem zgina niemal caa od rki powstaców;
wiele jednak, mianowicie w pierwszych chwilach narobia im
szkody. Dwa szwadrony strzelców odkomenderowane z Ber-

dyczowa na Polesie woyskie, przyczyniy si najbardziej do
rozbicia obozu pod Wodzimierzem

;
jeden szwadron wysany

z Machnówki v.' powiat winnicki, acz z wasn strat prze-

szkodzi wzrostowi Imfca, który formowa kapitan Kurowski

;

inne dwa skierowane na Lipowiec, lubo nie miay zaczepi
zbierajcych si w Skale, pojedynczym jednak patrjotom day
si we znaki. Rzd chcia przeraa gwatownoci i okru-

ciestwem; policja dybaa przed i za kadym oddziaem roz-

juszonego sodactwa, jak stado szakali koo lwa szukajcego
pastwy: wszdzie teroryzm moskiewski znajdowa dla siebie;

mczeskie ofiary. W powiecie Winnickim, skoro powstacy
po zwyciskiej utarczce cofnli si z Michaówki, sawny
w okolicy otr i upieca zasidatcl Ciechanowski, wpad do
dworu, porwa i okuwszy w acuchy uwióz szanownego
starca Wyrzykowskiego. W bracawskim , tene sam szwa-

dron strzelców, zszed obywateli Filanowiczów w trzydzieci

koni wyruszajcych do powstania. Mni modziecy nic

tracc przytomnoci uderzyli na nieprzyjaciela i odpai'szy

go, w porzdku wykonali odwrót do lasu: Moskale pomcili
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sio na syiiacli, spalonioiu icli cliorcj matki wraz z caym do-

mem. W lipowieckim druga kobieta, siostra dowódzcy po-
wiatowcp^o, z Zapolskicli Padlewska, staa siy nie mniej bo-
lesn ofiara patrjoty/mii. Zacna ta Polka ])yd}i(; wdow]; i

matk:i pitnastoletni(^o-o syna, chciaa wasiuj odwagij, i sta-

raniem dopomódz dziecku do s})enienia powinnoci, któr
juk mówia, nieboszczyk m zostawi nie odczn od dzie-

dzictwa po nim. Zebrawszy wic dwudziestu kilku ludzi,

z maoletnim icli naczelnikiem prowadzia do obozu powsta-
ców. Zaskoczona w drodze i schwytana przez Moskali, do-
wiadczya barl)arzyskiego obejcia si wadz rzdowych
w Lii:)Owcu, gdzie j trzymajc w wizieniu zoczyców, co
pitek smagano rózgami. Te i tym podobne przykady, na-
turalnie musiay rzuca postrach na sabe i trwoliwe umysy;
jDowstanie w^ród którego wróg pastwi si beskarnie, tra-

cio wielu opónionych, albo nie do miaych ochotników.
Z czasem wszake mogo powetowa i nagrodzi sobie t
szkod. Sia z linji rezerwowej korpusów moskiewskich, im
wicej rozdzielaa si na czci, im dalej jej komendy odbie-
gay od rodka, tern bardziej niweczya si dobrowolnie, tem
acniej byo zmasowanym hufcom narodowym kraj swój
oprzta i zdobywa. Prócz wojska w ytomierzu , Berdy-
czowie i Machnówce, nieprzyjaciel do zaczepnego uycia nic

nie mia. By w Biaej Cerkwi bataljon jedynie dla bespie-
czestwa skarbów i osoby hetmanowej Braneckiej posta-
wiony ; obwarowa si w Tulczynie zbiór rozmaitycli szcztków
piechoty wynoszcy kilkaset ludzi ; znajdoway si tu i ow-
dzie drobne komendy piesze, dla asystencji przy naborze albo
dla eskortowania rekrutów przeznaczone ; ale to wszystko
ani wystpi przeciw powstacom, ani broni miast nie

mogo. Do si jakie im mogy by niebespieczne, wypada
doliczy tu z osad wojskowych dywizj uanów buskich; lecz

ta, e nie wspomn innych przyczyn, dla okropnego zniszcze-

nia podczas ostatniej wojny tureckiej i trudnoci rychego
uformowania si w puki, z powodu e naczelnicy zwykli
trzyma ma liczb gotowych koni , nie waya znacznie na
szali dwóch stron zrywajcych si do walki. Po rozkazie
danym przez wadze rzdowe wtenczas ju gdy na Podolu
wszczy si rozruchy, ledwo zebrao si kilka szwadronów,
które nabawiwszy strachu w przylegych okolicach Ukrainy,
musiay rozej si na nieruchome zaogi do Zwinogrodu,
Humania, Czechrynia i innych miast powiatowych. Najlep-
szym za dowodem saboci Moskali w prowincjach poudnio-
wych jest to, e feldmarszaek Saken wojenny ich rzdca,
wczenie by zaleci, aby na przypadek ogólnego jDoruszenia

kraju, wszelkie oddziay wojska, nie wydajc si w adne go-
nitwy spieszyy koncentrowa si za Dnieprem. Powstanie
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wic wybuchajc powszechnie i przed upadkiem posikowej
wyprawy z królestwa, cigaoby nieprzyjaciela uciekajcego
do kupy; teraz samo cigane, skoroby zdoao urosn w zna-

czne szeregi, mogo przewanie uderza na jego rozsypane
czci. Ale przeciw zgromadzajcym si szeregom ziemian,

dyy ju polowe kolumny moskiewskie. Pozostaje obejrze
ich moc i pooenie.

Trzy korpusy moskiewskie, które czterotysiczny liufiec

polski cign na siebie, wynosiy razem kilkanacie tysicy
rozmaitego wojska. W tej liczbie Kajzarów szef sztabu feld-

marszaka Sakena, mia 9 bataljonów piechoty skompletowa-
nych w Kijowie dla jeneraa Krasowskiego; Rot za 4 puki
czyli 16 szwadronów uanów, i 4 bataljony piechoty, ze sto-

sown artylerj. Dnia 27 kwietnia , kiedy Dwernicki party

przez Rydigera na szerokie bagna u róde Zbrucza, wszed
do Galicji, ledwo cz kolumny Kajzarowa przywieziona na
wozacli bya ju przy Rydigerze, reszta maszerowaa goci-
cem ytomierskim i dopiero nazajutrz, czy nawet trzeciego

dnia dobiega mety. Podobnie Rot, ani wszystkicli swoich
si nie mia w miejscu, ani bezporednio nie zetkn si z Ry-
digerem i Kajzarowem. Wojsko jego w Besarabji stao roz-

rzucone: spiesznie powoany za Dniestr, ruszy w pocliód

jednoczenie z wszystkich punktów, i kiedy czoem na kilka-

nacie mil rozwlekej kolumny dosiga wysokoci Satanowa,
rodek jej hyl jeszcze w Kamiecu a koniec w Chocimie.

Nadto, poniewa poowa piechoty kwaterowaa pierwej w Ki-

szeniewae, kaza wic jej krótsz drog przez Bate i Olho-

pól dy na pónoc Podola, gdzie prdzej nieli nad Zbru-
czem móg przewidywa plac dziaa dla siebie. Ta to

wanie piechota transportowana take na wozach, ukazaa
si Sobaskim, i w przestrachu wrócia do Baty. Do niej

traf przyczy 3 szwadrony andarmów, w ostatecznem wy-
sileniu wszelkich zapasów

,
pchnite z Odesy do armji czyn-

nej. Tym sposobem gdy dnia 27 kwietnia i pk wse siy
moskiewskie utrzymujcy na wodzy, i w obu kocach Podola
l)ys pomie powstania, nieprzyjaciel móg najprzód niedo-

cignione do swego rodka ramiona puci w gb kraju,

posun si potem za niemi ca mas. Bd wszake skad
rzeczy na gównym teatrze wojny, bd niespokojno jeszcze

ze strony Dwernickiego, który za granic trzy dni mia bro
w rku i otwarte koo siebie pole, bd nareszcie póniej
obawa nowych posików z królestwa albo wtargnie z Ga-

licji, znacznie zahamoway potg tak straszn na i:)ierwszy

rzut oka. Rydigier zostawiwszy Kajzarowowi diwizj huza-

rów, i dwa puki kozaków rozrzucone ju po bliszych mia-

stach Woynia , musia wkroczy w województwo lubelskie.

Kajzarów nie przedsibiorc adnych kroków zaczepnych,
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jiikhy nit> ])e\vion fjclzie sic iim oliróci wypadnie, rozci<(nn
sic od Jiujiii ]>iv.ez Uolhio", "Wltd/iiniorz, ^jiick, Dul)no, Ostróg,

Zastaw, ilo Konstantynowa. Kot jcrlcn by nioco wolniejszy

w swoicli ])oruszcniach ; Ipcz dla wyej wsponinionych wido-

ków , trzeba mu l)yo dopeni linjcj od Konstantynowa do
Dniestra, i zasili osad Kamieca. Z reszty wic szesnastu

szwadronów jazdy, dwóch bataljonów piechoty, i szeciu dzia,

które mia pod rka, cz odda pod dowództwo jeneraa
Szcremetjewa, sam za wziwszy om szwadronów i cztery

dziaa poi)ieszy na poudnie Podola. Szeremetjew znajdo-

wa si w okolicy zaburzonej wieem wstrznieniem, opad-
ej w niemoc, ale drgajcej na wszystkich niemal punktach

;

Rot bieg w stron, gdzie wedle wieci bardzo gonej i

powszechnej, rozmaga si gwatowny poar. Pierwszy przez

to samo e musia obserwowa kilka powiatów, nie móg
utrzyma si w mocnej kolumnie; drugi poniewa spodzie-

wa si zasta ju szerok cz kraju pod broni, nie móg
rozprasza si na zaogi. Jeli zatem jeneraowie moskiewscy
nic ruszyli od razu si wikszych, wida e niezbdna ko-

nieczno nie dozwalaa im tego uczyni: to bowiem wszystko

co za ukiem zakrelonym po wielkim trakcie od Wodzi-
mierza do Kamieca, byo w ruchu, nie odpowiadao potrze-

bie. Przeciw trzem tysicom powstaców wewntrz Podola
i Ukrainy, obracao si mao co wicej jak trzy tysice Mo-
skali. Obie strony dugo, mona rzec do koca walki, nie

miay o sobie nawzajem dokadnej • wiedzy: na obszernej

przestrzeni, przypadek z pocztku przynajmniej, rozdawa im
stanowiska i nakazywa obroty. Ta niewiadomo i to przy-

padkowe si pooenie, byy zrazu zupenie na korzy po-
wstania. Nieprzyjaciel zawsze wyobraa sobie szeregi zie-

mian liczniejsze w^e czwórnasób, stpa lkliwie jak po gruncie

wulkanicznym, nie ufa dosy w skuteczno swoich rodków
rzdowych; rycerstwo obywatelskie z dziwnem jakiem zu-

chwalstwem modzieczego zapau, lel^cewayo sobie moc
nieprzyjaciela, wszdzie Ijespiecznie stawio nog, nie wiedzc
o postronnycli wypadkacli, nie strachajc si miejscowych
przeszkód, ufao i w siebie i w duclia swoich. Drobniejsze

hufce miay niezomn nadziej, e wzrosn i zwycia po-

czn; wiksze, e przez zwycistwo przyjd nagle do ogro-

mnego wzrostu. Racliuba tych ostatnich zgodzia si z na-

kartowanym ju stanem rzeczy: los caej sprawy zawis na
ich oru, a ze zbiegu trafunkowycli okolicznoci wyniko, i
miay mierzy si ze sabszym przeciwnikiem. We trzy dni

po terminie który w sposób niespodziewany pooy koniec
organizacyjnym planom powstania, pocza na zmieszanej
szachownicy roztrzyga gra dorywcza i niekompletna.
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VI.

Rot ze swemi dwoma pukami uanów i czterema dziaami
spieszc na poudnie, szed z ol^olic Satanowa rodliiem ca-

ego Podola przez Jarmolice, Zinków, Wonkowce, Snitków^
Szarogród, Dziuryów, Tomaszpol, Markówl^, i t. d. Dnia
5 maja by w Szarogrodzie.

Szermetjew, 30 kwietnia jeszcze, stanwszy w punkcie,
gdzie trzema dniami pierwej miaa zebra si gówna sia
wezwanych do broni przez Malinowskiego i Chrociechow-
skiego, bawi w^ Michapolu do 7 maja; póniej za rozsta-

wiwszy w pobliszyci miasteczkach swoj piechot, dziaa,
i cz jazdy, z kilku szwadronami posun si do Zamie-
chowa.

Pod bokiem tedy niemal zaóg porzuconych w Jarmoli-
cach, Zinkowie, Soodkowcach, formowa si oddzia Na-
gómiczewskiego w lasach eniczkowieckich; nic prócz szwa-
dronu strzelców konnych nie mogo ciga oddziaów krcych
z Kurowskim i Chopickim; lecz hufiec Stempowskich, pro-
W' adzony przez kapitana Marchockiego , wpad nieszczliwie
w rce nieprzyjaciela. Cofnwszy si od Szarogrodu, gdzie
mu zdarzyo si spotka Rota, przyby do Struki wanie,
kiedy o mil stamtd Szermetjew znajdowa si w Zamie-
chowie.

Dnia 10 maja, powstacy uszczyccy zaledwo wróciwszy
na miejsce, które byo ici gniazdem, wzili si czynnie do
wzmocnienia si swoich i poruszenia powiatu. Marszaek
Stempowski pewnym bdc, e owe straszne wojska moskiew-
skie, o których wszdzie sysza po drodze, przecigny
w powiat hajsyski i znajd tam, jak równie wie gosia,
ogromne zastpy, mniema mie najleps/ por do rozwini-
cia dawniej ukadnych planów : rozesa tajemnych goców
do obywateli, donoszc im o swojem przybyciu, i wzywajc
aby teraz gdy nic nie przeszkadza, spenili zawieszone obo-
wiski. Tymczasem zbrojny hufiec krzta si koo naprawy
rynsztunku i opatrzenia koni zepsutych w kilkudziesit-milo-
wej wdrówce. Cisncy si z radoci do dworu oywionego
powrotem dziedziców lud wiejski, poczto uzbraja w kosy.

Wród tych penych zapau i nadziei robót, o godzinie 3 po
popoudniu pikieta daa znak, e si nieprzyjaciel zblia.
Ujrzano zaraz w znacznej odlegoci szwadron jazdy moskiew-
skiej postpujcy zwolna drog, która go wioda w przesmyk
midzy rowy, i)oty i zabudowania gospodarskie. Marszaek
i-adzi i)rzojcic to osadzi strzelcami, a wybór konnych skry
z boku za gór, aby gdy nieprzyjaciel pomiesza si od ognia
zasadzki, skuteczniej na uderzy. Kapitan Marchocki nie
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podziela tego zdania, chcia mie lepszy plac dla swojej

jazdy w otwartcm polu; wziijwszy wic poowfj oddziau, po-
szed za rzek Struk, i na lewym jej brzegu czeka Moskali
bdcych jeszcze o wiorst. Reszta nic wicdzi^c jak si obró-
ci, cigna ladem dowódzcy i poczya si z nim na
wzgórzu, gdy ju pierwszy szwadron uanów rozj)oczyna
utarczk, a za nim da si widzie i drugi. Pozostawao za-

tem myle tylko o porzdnym odwrocie. Moskale usiowali
wspóczenie i przeci drog do lasu, i wykona atak.

Powstacy daj najprzód ognia, kad trupem majora, kilku
onierzy i kilka koni ; a gdy pluton co zachodzi im z boku,
cofn si dla zasonienia pierzchajcych, pozyskali dosy
czasu dopa bespiecznego schronienia.

Nieprzyjaciel majc sam jazd, nic móg zapuszcza si
w ciasne i nieznajome manowce; byby tego dnia musia
poprzesta na schwytaniu jednej nieszczliwej ofiary. Cho-
ry dawnych wojsk polskich Sukowski, nie czujc si zdol-
nym znosi duej trudów wojennych, na i^ar godzin przed
utarczk poegna towarzyszy i wraca do domu. Uani
spotkawszy bezbronnego starca, zakrwawili na nim tylko
swoje lance i paasze. Prócz niego te, który reszt ycia
mia wyzion w lochach Kamieca, nie pojmali na razie ni-

kogo. Ale tr\foga i nieroztropno, gotoway ju innych
mczenników w skutek tej wyprawy.

Popoch opanowa i rozproszy po lesie niedowiadczon
druyn. Dowódzca nie przewidywa takiej rozsypki, nie
ujDrzedzi jej adn ostronoci, nie naznaczy punktu zbie-

rania si na przypadek przegranej, co w kadem przedsi-
wziciu z ruchawk, koniecznie jest potrzebne. Skoro wic
dwóch czy trzech trwoliwszych, rzucio bro i poczo ucie-

ka , wszyscy niemal poszli za tym przykadem. Ledwo
kilkanacie koni zebra i uprowadzi Monjuszko.

Moskale opatrzywszy si jak si rzecz miaa, sprowadzili
piechot, spdzili gromady wocian, i obaw j^i^^etrzsali

okoliczne lasy. Upolowano tym sposobem kilku tuaczy, in-

nych doledzono w domach. Marszaek Stempowski majc
ranionego konia, odblka si take i trafi by do pasieki
pewnego ssiada, który jako zwiskowy i nawet jeden z sie-

dmiu czonków junty, zdawa mu si godnym zupenego zau-
fania: posa wic do niego pasiecznika z prob o pomoc.
Posaniec bd z wasnego instynktu, bd ze sów przera-
onego pana, powzi myl, uwolni jego i siebie od kopotu;
poszed do Zamiechowa i wyda tajemnic jeneraowi mo-
skiewskiemu. Wkrótce odkomenderowany oddzia wojska,
przyprowadzi tu skrpowanego jeca. Szeremetjew zgromi
sodactwo za surowe obejcie si z czczigodnym obywatelem,
kaza go natychmiast uwolni z wizów, i o ile tylko móg
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pogodzi katowsk powinno sugi carskiego z uczuciami
szlachetnego czowieka, stara si mu osodzie okropn dol

:

pozwoli onie przyjecha do nieszczliwego ma i od-
dawszy pod lekk stra, wyprawi oboje do Kamieca. W ko-
mitecie zajmujcym si wybadywaniem i sdzeniem licznych
ju ofiar patrjotyzmu, nie byo litoci; nie byo te innego
rodka chyba pienidzmi okupi powolno dla ja\vnego prze-
stpcy. Ten na którego sumieniu ciyo, e przez obo-
jtno, albo nikczemne tchórzostwo opuci rodaka, wspóo-
bywatela, ssiada, kiedy atwo móg go zabespieczy, chcia
teraz przynie mu pomoc w sposób odpowiedni swemu tylko

charakterowi. Usiowa tak rzecz nakierowa, aby komitet
ledzczy uzna Stempowskiego za pomieszanego na umyle,
a potem w skutek tego wyroku pozyska dla w Petersburgu
przebaczenie winy. Stempowski ze wzgard odrzuci upadla-

jcy wybieg; zacne swoje powicenie si, zapiecztowamn rezygnacj i nie ugit wytrwaoci, w obliczu chy-

trych czynowników moskiewskich, wród niezliczonych m-
czarni wizienia najprzód w Kamiecu, póniej w ytomierzu.
Z barogu zgniej somy, z ciemnej celi klasztoru 00. Ber-
nardynów, ostateczny dekret wojennego sdu, kaza go pro-
wadzi na rusztowanie, aska Mikoaja przeduya mu drog
do mierci, chciaa eby zaniós swoje koci ^ gb kopalni
Nerczyska. W kilka tygodni od chwili, kiedy siadajc na ko
kmiotków swoich obdarza wolnoci, pierwszy powstaniec
Podola, przykuty acuchem do kryminalnego zbrodniarza,

w odziey wiecznego niewolnika, z gow i brod ogolon
do poowy, szed pod stra tych, których nie zawiedzione
i nie zepsute powstanie jednym zamachem zmie miao. Bóg
ulitowa si nad cnotliwym mem, zesa mu zbawc w oso-

bie przyjaciela, kapana. Niegdy pleban w Uszycy, póniej
zakonnik Kapucyn, ksidz Trankwilian Romanowski, znajdu-

jc si w Kijowie, gdy przechodzia partja winiów z mar-
szakiem Stempowskim, potrafi go wykra i uwie do
Galicji.

Z towarzyszy broni zasta tu on , albo doczeka si po
rónych kolejach przybyych, swego brata Wincentego, Ma-
jera, Bandrowskiego i obu Monjuszków.

VII.

Kiedy Szeremetjew niszczy zawizek powstania w powie-

cie uszyckim, Rot tego czasu dobiega do stanowiska siy

zbrojnej powiatów poudniowych.
Dnia 10 maja ku wieczorowi, dwa szwadrony uanów uka-
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/aly si na iirawym brzoj^u IJolia j^rzociw Ki-asnosioki. Byo
to zjawisko bynajiiinicj iiies])0(lzi(nvaiic dla powstaców.
Obóz w liczbie swoicb Wvszelakio<^o rodzaju porzdków, mia
wydzia szpioGj-ostwa, mia bop^ata kas, najbardziej moo przy-
datu na ten przedmiot f^odzieu liojnogo szafuiiku. Ale jak
pierwej organizacja s]>i.sku sza sobie na olep nie wiedzc
co si okoo niej dziao, tak teraz organizacja pod l)roni,

nie potrafia wynale rodków owiecania si w szczuplej-

szym okrgu. Dziwno te, i autorament wojskowy z Kociusz-
kowskich, Napoleoskicli i Konstantynowskich czasów powo-
any do czynnoci, zaniedl)a najpospolitszych prawide suby
23olowej. Patrole jirawie nie sigay za acuch widet, w zwiady
ani przednie strae nie byy nawet posunite na drog za-

mierzon dla korpusu. Poniewa róne pogoski naniosy do
obozu tum wieci, z których zdawao si e Dwernicki nie

tylko nie upad, ale nawet jest pod Kamiecem, a w powie-
cie latyczowskim i przylegych, rozwino si silne powsta-
nie, jenera Koyszko umyli cign w pónocne okolice

Podola. Ukazanie si uanów moskiewskicti pomieszao
wszystko.

Boli pod Krasnosiok ma szerokoci ledwo 120 okci.
Moskale poczli fiankierowa, powstacy odpowiadali im
strzaami. Bro myliwska natychmiast wzia przewag:
Imado Idlku onierzy nieprzyjacielskich. Zapa porywa ocho-
tników, spodziewajcych si e caa sia rzuci si natychmiast
przez wod. Aleksander Jeowicki z drugim modym oby-
watelem pobieg na j^rom, z oddartych deszczek pokadu ka-

za zoy na statku zason, i tak ukryty zamierza z garstk
pieszy cli, przodkowa w przeprawie. Nim to nastpi mogo,
naczelnicy improwizowanej fregaty powstaskiej , bawili si
jirób doniosoci swoicli dubeltówek. W tem, prosto na-

przeciw nich zblia si do brzegu wyszy oficer moskiewski
z adjutantem, i w gniewie gono pyta uanów: « skd te psy
strzelaj do was?» — Dwie kule z promu poniosy odpo-
wied, i dwa konie oficerskie bez jedców wierzgny z miej-

sca. Flankiery nieprzyjacielskie cofny si zaraz, obóz po-
wstania usun si ju by na odlege od rzeki wzgórze, i

jenera kaza odwoa strzelców. Noc zapada i przmina
spokojnie.

O witaniu 11 maja, Koyszko ruszy w pochód ku grani-

com Ukrainy. Uszykowane szwadrony i oddzia piechoty

szy w piknym porzdku. Ilekro w marszu podaa si
zrczno, jenera kaza robi rozmaite ewolucje, które wy-
konywano z radujc i wodza i samyche podwadnych
sprawnoci. Szef sztabu peni swoje obowiski czynnie i

gorliwie, nie zaniedbujc drobnostek nawet militarnego pe-

dantyzmu. Kontrola bya utrzymana cile, rozkazy dzienne
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wychodziy na pimie: w uicli ogaszano dla przyliadu i

liary jeli kto zasuy na pochwa lub nagan. Wypo-
czynki, furaowania, noclegi, odbyway si porzdnie. Su-

bordynacja jednak nie nader wiele dokaza moga. agodny
wódz perswadowa towarzyszom broni eby pozbyli si swoich
wozów obciajcych kolumn, przekada im jakie std za-

wady i niebespieczestwa wynika zwyky. Szlachta oburzaa
si na propozycj rozstania si z ostatkiem swojej wasnoci:
kady mówi e powiciwszy wszystko dla ojczyzny, ma przy-

najmniej prawo zachowa sobie to bez czego obchodzi si
nie przywyk. Prócz tedy furgonów z kas, amunicj, aptek,
i dalszemi potrzebami dla korpusu, cign dugi szereg roz-

maitego rodzaju bryczek, koczów, i wozów, adownych sprz-
tem kuchennjTn , naczyniem stoowem , i wszelak zbytkow
ruchomoci. Rozcigo taboru pomnaaa jeszcze nie maa
liczba koni powodowych i nie zbrojnej suby.

Imponujcy orszak wznieca wszdzie zdumienie i rado
w mieszkacach, lecz przechodzc szybko nie wielu zagarnia
ochotników; zostawia tylko po sobie korzystn pogosk o

siach daleko ogromniejszych nieli mia istotnie.

Przenocowawszy pod Ziatkowcami nie daleko miasteczka

Kublicza, powstanie podolskie zmierzao prosto do Granowa,
dóbr ks. Czartoryskiego w powiecie hajsyskim, gdzie spo-

dziewano si znacznych zasików w ludziach i koniach, a

razem bliszej komunikacji z powstaniem Ukrainy. Tym
sposobem, wszystkie oddziay szukajce si nawzajem, po-

czy spotyka si i czy prdzej, ni kady z nich móg
sobie obiecywa.

Przed Granowem jeszcze. Podoanie ujrzeli najprzód hu-

fiec bracawski, kilkadziesit koni pod dowództwem J*** g***

modego i majtnego obywatela; w^krótce potem powita ich

Wodzimierz Potocki prowadzcy z Daszowa szwadron jazdy

i 60 strzelców. Koyszko przeszedszy miasteczko Granów,
stan obozem i czeka na gówny oddzia Ukraiców.

Poruszenia rónych czci powstania obudzonego w ter-

minie ostatnim, tak byy zgodne, e wanie 10 maja Jan Za-

polski wyprowadzi swoich ze Skay, a maszerujc na ywo-
tów i ukaszówk, nazajutrz ju spotyka cigle ze wszech
stron oddziaki dce ku niemu. Przyczyli si najprzód

obywatele powiatu taraszczaskiego, Tadeusz Iwaszkiewicz i

Piotr Kojiczyski, którego powicenie si i ciso w do-

penieniu obowisków powstaca , wznieciy mie uczucia

w sercach zbrojnych wspóobywateli. Od dawna saby na
zdrowiu, opuszczajc rodzin i dostatki eby osob swoj,

wypaci dug ojczynie, zwoa on pierwej gromady wocian
i formalnym aktem zarczywszy im wolno, a zobowizawszy
wzajemnie do walki przeciw Moskalom , stwierdzi pismo
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/obopóliii przysig w cerkwi. Wkrótce potem, nadbiegli

z d()wóilz(;, swoim Franciszkiem oziskiem ol)ywatelc po-
wiatu liumiiskiego ]vr(H'howie('ki, ])zi(,'raski i inni. — Czar-

kowscy za, wiecki i dalsi z tego powiatu^ zoywszy osobny
hufiec, byli ju take w drodze. Mi(^'dzy yw^otoweni a u-
kaszówkij. jeszcze, zabrano we wsi Stadnicy, 180 rekrutów
prowadzonych z gul)crnji charkowskiej. Oficer eskorty zo-

sta jecem, onierzy puszczono wolno, obdarzywszy pie-

nidzmi , rekruci za przyrzekli suy sprawcie polskiej i

ochoczo szli za oddziaem pókiby zdarzya si okoliczno
bro dosta. Oddzia Ukraiski przeto wzrós do liczby prze-

szo oOO jezdnych podzielonych na cztery szwadrony, mia
kompanijk piechoty zbrojon, w karabiny i strzelby myliw-
skie, wiód stu kilkudziesit ludzi zdolnych do ora. Lecz
poniewa wiksza cz patrjotów z humariskiego , albo ju
bya w obozie, albo lada moment miaa nadcign, pochód
w t stron móg obiecywa tylko prdsz ni gdzie indziej

potyczk z nieprzyjacielem, a nie wiksz atwo pomno-
enia szeregów. Nadto kapitan Wiwien, ostatni emisarjusz
Tyszkiewicza do Dwernickiego, wracajc z Galicji przyby do
ukaszówki i uw^iadomi o smutnym kocu spodziewanego
w pomoc korpusu. Uradzono wic nie i ju ku Humaniowi,
ale zmierza na Podole do jeneraa Koyszki. Orszak ukrai-
ski nic nie wiedzc o obrotach Podolan, skierowa si wprost
na ich spotlcanie i 12 maja nocowa we wsi Lewuchach o

pó mili od Granow^a; pozostay hufiec obywateli huma-
skich szukajc swoich trafi do tego punktu: caa niemal
sia zbrojna dwóch województw spojonych zmow, bez roz-

kazów i porozumie si wzajemnych znalaza si w jednem
miejscu. Rado std bya wielka!

Dnia 13 maja rano, najprzód oddzia humaski, 25oteni

zastp poczonych si Ukrainy, stany w obozie Podolan
za Granowem. Kade zejcie si powstaców byo dla nich
powodem nie w^ypowiedzianego wesela. onierze jednego
monarchy, gdy si spotykaj na wspólnem* polu niebespie-

czestw i sawy, nieznajomi sobie, czstokro róni rodem
i mow, witaj si z uniesieniem jak bracia; có dopiero
musiao dzia si w szeregach, gdzie nie mundur z mundu-
rem, numer z numerem, ale w nowym stroju wojownika
poznawa si rzeczywicie brat z bratem? Caa Polska bya
niegdy jednym domem wielkiej rodziny: w rozerwanych jej

czciach zacho^Yay si jeszcze te cise wzy domowego
poycia, które rozlegym prowincjom nadaj jaki ksztat
skupionego ssiedztwa: rzadko tu midzy wspóobywatelami
zdarzy si twarz obca, niesyszane nazw^isko ; znajomycli pa-
nów znaj si i sudzy. Teraz tylu towarzyszy szkolnych,
kolegów w urzdach, przyjació, krew^nych, powinowatych,



222

z dalekich stron zbiegao si razem, jakby na popis kto z nich
potrafi najlepiej odpowiedzie wezwaniu powstajcej matki
Ojczyzny! Wzajemna ciekawo wytaa wzrok zbliajcych
si do siebie rónobarwnych hufców: pewien rodzaj szla-

chetnej dumy 23odnieca w nich zawi pierwszestwa z dziel-

noci koni, porzdku szeregów i dostatku ora — a na-
koniec oczy jednych i drugich zabiegy z mimowoln,
umiech serdeczny rozpdzi na czoach zmarszczki surowej
powagi, rado wyrwaa wszystkim z piersi gos powszechnego
wzruszenia. Poczenie si z korj)usem ostatniego oddziau,
odbyo si w sposób uroczysty. Podoanie czekajc w miej-
scu na przyjcie chorgwi kijowskiej , z roskosz przygldali
si foremnym jej szeregom; Ukraicy postpujc w szyku
bojowym, z penem pociechy zadumieniem widzieli przed
sob niezmierny tabor rozsypany po szerokiej paszczynie:
za kadym krokiem co zblia niecierpliwych poda sobie
do uzbrojon dla wspólnej sprawy, w obu stronach roso
uczucie wasnej potgi, zapa wzmaga si i czarownym bla-

skiem ozaca wspólne nadzieje. Skoro nowoprzybyli, uszy-
kowawszy si w czworobok koo sdziwego wodza, który ze
swoim orszakiem wystpi przeciw nim z namiotu, zoyli
mu przysig posuszestwa, wybuchn na wszystkich punk-
tach grzmot okrzyków: niech yje Ojczyzna! niech yje je-

nera Koyszko !
— wiat natenczas móg wali si z posad,

zczeni powstacy Ukrainy i Podola ufaliby jeszcze e go
dwign swoj moc

!

By to istotnie moment godzien najwikszych wyte
uczucia i myli. Z obszernej przestrzeni kraju, zaledwo
podnoszce si jego siy, zlay si ju w jedniutekie ognisko.
Kada ich czstka zabraa z sob tre ducha, znaczny zapas-

materjalnych rodków, i ca stawk przyszej doli swego
okrgu, powiatu, województwa. AYszystkie w przecigu dni
kilku rónemi promieniami jak byskawice przeciwszy nad-
boaskie równiny, zamkny si w jeden obóz, eby z niego,^

wstrznionej , owdowiaej , oczekujcej rozstrzygnienia nie-

pewnych losów ziemi swojej, rzuci odrazu wieniec zwy-
cistwa, albo caun aoby. Na tej yznej ziemi, gdzie tra-

wy i zboa wyciekaj tak bujnie , zdaje si e i wypadki
rzeczy ludzkich musz rozwizywa si gwatownym pdem.
Jutro miao spoy owoc, który pod wieem jeszcze kwie-
ciem , dochodzi w peni i dojrzewa dzisiaj ! Moglicie
dzielni bracia powstacy ufa bespiecznie waszym siom, od-
dawa si swobodnie radoci serc mnych i gotowych na
wszystko: bylicie w dwójnasób liczniejsi od nieprzyjaciela

czychajcego na was , a póniej o dwakro sabsi znosilicie

jego szeregi; ale tobie stary towarzyszu Kociuszki, i ka-
demu co koo ciebie zasiad u steru, nie godzio si niedbale
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polega iiii liisce losu, bez ostronoci i rozmysu przepu-

szczar <;odziny!

Korjms ])owstaiiia podolsko - ukraiskicp^o liczy teraz

2500 ludzi zbrojnych, mia kilkuset którym ]>rakovvao ora,
i przeszo 200 \vyl)oriiycii koni bez siode. W kasie jeg'©

byo 900,000 zotych rublami, co tak obciao cztery bryki,

i wicej ju datków w srebrze nie chciano przyjmowa.
Jazda skadaa 17 szwadronów, zdolnych przy stosowncm
uyciu, mierzy sio z regularnem wojskiem

;
piechota formo-

waa nie mniej przydatne dwie kompanje strzelców opatrzo-

nych w najlejisz, bro myliwsk,, po czci w karabiny
z bao^netami, a zreszt, w kosy. Jedno dziao osadzone na
wasgu od kocza, i dwie wiwatówki, stanowiy artylerj,

baha zapewne gdyby przyszo zatoczy j, przeciw baterji

moskiewskiej, ale nie dopogardzenia w drobniejszych utarcz-

kach, a szczególnie szacown z tego wzgldu, e dodawaa
otuchy nowotnym onierzom. Có z tem wszystkiem jene-

ra Koyszko zamierza czyni, gdzie si uda, czego docze-

ka? — Dwa pewniki wyjaniay mu dostatecznie jego poo-
enie. Wiedzia e nieprzyjaciela zostawi za sob, i musia
dowiedzie si teraz od Ukraiców objanionych przez Wi-
wiena, e Dwernicki bro zoy, ani w^ic o spokojnem obo-
zowaniu dla organizacji i werbunku, ani o marszu bez za-

czepnych dziaa myle nie naleao. Zdaje si jednak i
równie wodza jak podwadnycli, ogarn niepojty jaki za-

pd entuzjazmu: wszyscy stracili z pamici i nieprzyjaciela

i fatalny koniec posikowej wyprawy; nie troszczc si bynaj-
mniej wiele byo Moskali, gdzie si obracaj, polegajc zu-

penie na wasnych siach , bezustanku zajmowali si tylko
jakby pomnoy swoje szeregi, jakby swoim zapaem, zapa
powszechny obudzi.

Przez ca dob nim nadcign oddzia Ukraiców, Po-
doanie czynili w tej mierze troskliwe zabiegi. Ustp ten
propagacyjnych usiowa wród napitych i bliskich ju ka-
tastrofy wypadków ornych, j)odobny do piknego snu nie-

dowiadczonych eglarzy na wtej odzi bez kompasu szu-

kajcych ldu, maluje dobitnie modziecz odwag i nie-

opatrzno powstania: umieszczam go jak jest w pamitniku
Aleksandra Jeowickiego.

((Dobra Granów sawne ze swoich kozaków, zawieraj
kilka tysicy ludnoci bardzo przywizanej do swego dzie-

dzica ks. Czartoryskiego, z powodu agodnych jego rzdów;
a pogoska rozsiana midzy ludem, jakoby ksi zosta kró-
lem polskim, bardzo prz^^jemne robia wraenie na wocia-
nach caej okolicy. Umylilimy przeto korzystajc z tak
przyjaznych okolicznoci, w Granowie rozpocz pospolite
ruszenie chopów. Rzdca dóbr granowskich

,
jeszcze na
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kilka dni przed naszem powstaniem otrzyma by ode mnie
rozkaz, aby wszystko przygotowa do tego celu, i lubo

ozible, przyrzek jednak uczyni mu zado. Moglimy wic
obiecywa sobie pomylne skutki. — Przyjto nas tutaj po-

dobnie jak wszdy kdymy przechodzili, z oznakami po-

wszechnej radoci: obóz nasz roztasowany szeroko, peen
zbrojnej rzeszy i bagaów, nadawa naszym siom posta po-

wan, a tem groniejsz, e majc ju jedno dziao osadzone

na spodzie od naszego wiedeskiego kocza, rano i wieczór

dawalimy sygna, po którym nastpoway dugie okrzyki na-

szych onierzy. To samo emy si ju znajdowali w Gra-

nowie, zdawao si nam pewnym rodzajem tyumfu: spodzie-

walimy si wnet ujrze masy ludu spieszce do nas. Ale

jakie byo nasze zadziwienie, kiedymy spostrzegli, e pan
rzdca rodem Francuz, a nazwiskiem De l'Arbre, istotnie

czowiek jakby z drzewa, guchy by na gos nie swojej oj-

czyzny. Nie tylko adnych posików dla powstania nie przy-

sposobi, lecz nawet furau da nie chcia, dopókimy nie wy-
dali mu stosownych rozkazów pod kar mierci. Na wszel-

kie wyrzuty z naszej strony, odpowiada krótko: «moja
ojczyzna — to ona i dzieci! uatwo przeto poj jakiego

zawodu doznalimy w oczekiwaniach naszych: nie zastalimy

najmniejszych przygotow^a , owszem wszystko w jakiem
otrtwieniu z powodu szkodliwego wpywu rzdzcy, którego

wszake nie pozbylimy si jak moe wypadao; a emy go

pod stra trzyma, i po nieprzyjacielsku traktowa musieli,

zraalimy tylko tych, co w jego osobie przyzwyczajeni byli

widzie tumacza woli samego ksicia.»
«Te niespodziane trudnoci to sprawiy, e dopiero naza-

jutrz po naszem przybyciu do Granowa, ju na wasne wezwa-
nie nasze, zebray si gromady wocian ze swoimi popami.

Uwiadomiony o tem, udaem si do nich w towarzystwie

kilkudziesit obyw^ateli na czele szwadronu zoonego z sa-

mych chopów. — Oto widzicie swoich synów — rzekem —
zapytajcie ich czy z dobrej ochoty za bro chwycili? (Cay
szwadron energicznym okrzykiem da wiadectwo prawdzie.)

Oto s ludzie — mówiem dalej — ju wolni, ju na zawsze

równi dawnym panom swoim. My i wam wolno przyno-

sim: bdziecie wolni od ucisków którychecie dotd pod
jarzmem moskiewskiem doznawa musieli; bdziecie wolni

od paszczyzny, od rekruta; ziemia któr na siebie upra-

wiacie bdzie wasnoci wasz; dzieci wasze, aby si tylko

uczy chciay, bd mogy by urzdnikami, oficerami; b-
dziecie podlegali jednym co i my prawom, bdziecie Pola-

kami. Ojcowie wasi powiadaj e im byo dobrze za Polski,

wam teraz bdzie sto razy lepiej. Panowie wasi dawno
chcieli waszego szczcia, ale im car tego zrobi nie pozwala

;
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ho car znaczy nic (o co Bó;:^, ale znaczy to co czort (dja-

bo). On jak sami widzielicie, wielu panów którzy chcieli

waszej wolnoci, mczy i na Sybir powysya. Ale Bóg
zmiowa si nad panami i nad wami. Polacy wypdzili cara

rosyjskiego, który nazywa si królem polskim, i maj teraz

swojego króla: wiecie e ksi jest królem polskim, wiecie

e car posa do Polski na wojn wszystkie swoje wojska:
widzielicie jak szy, ale nic bdziecie widzieli jak bd powra-
cay; bo poowa ich ju zgina, a druga poowa zginie!

Bóg bogosawi dobrej sprawie; Bóg kaza bi si za wol-

no, a kto si nie bije za wolno kiedy si drudzy bij,
ten nigdy wolnym nie bdzie. Wszake wolno nam byo was
uciska i co chcc robi z w^ami; wszakemy z pracy rk
waszych byli bogaci i zawsze bogaci by mogli; a jednak
porzucilimy nasze domy i dostatki, aeby was wyswobodzi,
aeby wam wróci te prawa wolnoci, które Bóg da, a car

odebra. Gotowi jestemy, chcemy zgin za ojczyzn i za

wspóln z wami wolno; ale sami nie potrafimy utrzyma
swobody któr wam dajemy; wy jej take broni musicie
jeli chcecie dzieciom waszym zostawi wolno, dostatki i

szczcie. Chodcie z nami tak jak ju poszli ci synowie
wasi! My was poprowadzim do zwycistwa i razem wszyscy
powrócim dzikowa Bogu, e nam dopomóg wypdzi
czorta !

»

«Na t moje mow oywion obrazami ich ndzy i nie-

wolnictwa, choi^i nie mogli wstrzyma si od paczu: prze-

rywali mi cigemi bogosawiestwami, a zakoczyli naju-

roczystszem owiadczeniem, e wszystkich swoich synów nam
przysz, e byliby ich z sob przywiedli, gdyby rzdca by
ich pierwej o powstaniu uprzedzi.))

((Przytomni popi ze skruch suchali moich sów, po czem
przeczytaem im odezw do duchowiestwa greckiego dawniej
ju napisan i rozesan; a powtórzywszy wyraone w niej

zarczenia e nie tylko religja ich bdzie szanowana, lecz (o

co gównie im chodzio) probostwa bd lepiej opatrzone,

dodaem e nieprzychylno ku Polsce mogaby im wyj
bardzo na ze. Popi nie mieli powiek zroszonych zami, ale

chcc nie chcc hojnie oblewali nas kropidami.

»

((Po tej popularnej i liberalnej scenie, wróciem do obozu,

zostawiajc za sob dugo gwarzcy z uniesieniem tum
poczciwych kmiotków. Tego samego wieczora, stawio si
w obozie kilkunastu modych wocian i wmet przybyli pra-

wie wszyscy kozacy folwarczni. Nazajutrz poczo zbiera
si wicej ochotników, i gdybymy mogli duej zabawi na
miejscu, albo rozgospodarowa si w okolicy, siy nasze by-

yby si znacznie pomoyy: przyszoby moe nawet do po-

Wbotnowski. i. 15
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spolitego ruszenia, do którego nic nam nie brakowao jak
tylko pierwszego zwycistwa. Tego los nam pozazdroci!

Poniewa niepomylno propagandy w Granowszczyznie,
wynikaa z okolicznoci miejscowych , naczelnictwo zbrojnego
korpusu nie zraajc si bynajmniej, szukao tylko lepszego
punktu dla swoich dziaa werbunkowo - organizacyjnych.

Uoono* posun si o dwie mile wyej w kierunku równo-
legym do koryta Boha, obra mocne stanowisko przy Ba-
szowie, i zabawi tu czas niejaki celem rozniecenia wojny
narodow^ej w caej okolicy. Na pó drogi z Granowa do
zamierzonego kresu, ley wie Grodek; tu za t% wsi prze-

chodzi si granic Podola: Daszów nad rzek Sobem, jest

ju w gubernji kijowskiej. Powstanie wic podolsko-ukrai-
skie obie prowincje swoje mogo mie pod rk. Dobra
daszowskie z attynencjami zawieraj do 10,000 mieszkaców

;

waciciel ich Wodzimierz syn Wodzimierza Potocki, z huf-

cem uzbrojonym na prdce, by ju w obozie; wszystkich
oficjalistów i sug jego ogarnia dziedziczny w tym domu
patrjotyzm, zagrzewa przykad modego pana; nigdzie przeto

pierwsza próba pospolitego ruszenia nie moga uda si
atwiej. Nadto pozycja Daszowa obiecywaa obronne stano-

wisko dla taboru, i wyborne pole dla jazdy w razie zaczepki

przez nieprzyjaciela.

O tym nieprzyjacielu tylko w'iedziano i mylano naj-

mniej. Ostatnia noc pod Granowem przesza ju niespokoj-

nie: na rónych brzegach obozu wszczynay si alarmy; ale

skoro dzie zawita i nigdzie nie byo wida Moskala, przy-

pisano rozruchy faszywemu popochowi, nikt nie zada sobie

trudu ledzi pilnie ich przyczyny, dowódzcy i podwadni
mniemali si by zupenie bespiecznymi.

Rano 14 maja, jenera Koyszko wyda rozkazy do mar-
szu : Wodzimierza Potockiego wysa najprzód eby uczyni
potrzebne przygotowania u siebie; Edwardowi Jeowickiemu,
jako byemu uczniowi szkoy inynierów w Wiedniu, poleci

wybra miejsce i wytkn obozowisko nie daleko Daszowa;
szwadronowi Rzewuskiego pod dowództwam kapitana Sku-
rata, kaza uda si jeszcze wstecz za Granów do wsi Le-
wuch, gdzie znajdoway si stajnie ks. ('zartoryskiego, dla

zabrania zdatnych koni i kozaków; a sam na czele korpusu
o godzinie 11 przed poudniem ruszy w ])ochód.

W drodze spotkali orszak wodza i reprezentantów po-

wstania emisarjusze, o których posannictwie naoczny wia-
<lek A. Jeowicki, pisze nast])nie.

«(Pod wsi Grodkiem ])rzybyli do nas dwaj oficjalici

z dóbr pani Branockiej , nie susznie nazywajcej si Bra-

nick, a sawnej z ogromnych bogactw, tyrastwa nad wo-
cianami i nienawici ku Polatom, jak jej m hetman
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sawny jest z zaprzedania Polski. Hetmanowa wiclekro ])0-

trafia da niepospolite dowody przywi;j/.ania do carów luo-

skiewskieli, za co pozyskaa u nich tytu ciotki. Pod czas

wojny Rosji z Francji^ i póniej z Turcj, czynia znaczne
ofiary pienine; po wybuclinieniu rewolucji w Warszawie,
przesaa Mikoajowi na koszta wojny 2,000,000 z. W na-

jrrod tej ostatniej przysugi miaa co dzie kui-jera z gó-
wnej kwatery Dybicza, i bataljon pieclioty odkomendero-
wany umylnie do strzeenia jej skarbów. W niedostatku

komunikacji midzy jDrowincjami a królestwem , Branecka
bya dla caej okolicy barometrem powodzenia naszej spra-

wy: jak tylko Dybicz poskary si e dosta w skór, zaraz

baba mdlaa i konaa. Nienawi, któr zgrzybiaa przyja-

cióka tronu i despotyzmu moskiewskiego tchna ku nam,
znajdowaa suszna odpat w nienawici powszechnej. Rzdcy
i wszyscy uyci do administracji w jej majtkach, byli do-

brymi Polakami, a cliopi mianowicie w Stawiszczyznie,

czsto ju dawniej buntowali si przeciw nieludzkiej ciemi-
ycielce tak dalece, e do uciszenia ich musiano nieraz wzy-
wa siy wojskowej. Przy tycli okolicznociach, nigdzie na
Ukrainie nie nastrczao si wicej materjaów do rozwini-
cia ogólnego powstania, jak w dobrach Braneckiej, maj-
cych kilkadziesit mil kwadratowych ziemi i kilkadziesit

tysicy ludnoci. Zbuntowanie Biaocerkiewszczyzny grao
zawsze wielk rol w naszych powstaskich widokach i pla-

nach. Wanie zbliajc si teraz w t stron, mielimy
z Daszowa wysa kilkaset koni do Biaej -cerkwi, kiedy emi-

sarjusze przybywajcy z prob o to, trafili si nam na rk.
Owiadczali oni e wszyscy oficjalici i szlachta w caej
Biaocerkiewszczyznie czekaj tylko na rozkaz do powstania,

e s opatrzeni w bro i amunicj, a przeszo trzysta mo-
dziey przygotowao ju sobie na mundury kurtki granatowe
z amarantem; e chopi rusz si masami; e znajdziemy

w kasie trzy miljony gotówk; e prócz zaogi przy paacu
nie masz nigdzie blisko nieprzyjaciela, i dwa lub trzy szwa-

drony nasze dadz dostateczn pomoc oczekujcym hasa,
zdobd wszystko." Powiernicy przysani od Biaocerkwian,

mieli by razem przewodnikami dla oddziau przeznaczonego

na t wypraw, wymagajc nie wicej jak dwóch sporych

marszów; za prawd za wszystkiego co powiadali i za po-

mylne skutki wyprawy, rczyli swojemi gowami, oddawali

si na zakadników.))
W zamiarach tedy poruszenia wasnego kraju, otwieray

si korpusowi zbrojnych ziemian co raz dalsze i bujniejsze

widoki. Nie byy one mamidem zwodniczych nadziei. Po-

byt kilkudniowy w Baszowie i wycieczka do Biaejcerkwi,

niewtpliwie przyniosyby najpodasze owoce. Ale krótki

15*
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czas, którym powstanie bez dobycia ora rozrzdza mogo,
szafowany hojnie i nieopatrznie, wyczerpywa si do dna:
para chwil ledwo osaniao jeszcze przyszo zupenie za-

wis od rozprawy o ni w boju, od zwycistwa! Nad tabo-

rem posuwajcym si niedbale i spokojnie, brzmia ju
w powietrzu niewyrany haas wszcztej gdzie daleko za-

mieszki, jakby szmer spryn fatalnego zegaru który nata
si wybi niespodziewan godzin walki.

Jenera Koyszko po rozmowie z emisarjuszami , uradzi
w marszu, posa nazajutrz sze szwadronów do Biaej-

cerkwi. Kaza potem wojsku cign prosto, a sam ze szta-

bem udawszy si w prawo dla obejrzenia pozycji, okry
Daszów i pierw^szy stan w obozowisku wytknitem przez

Edwarda Jeowickiego , które uzna za bardzo dogodne.
Rzeka Sob rozlana w staw szeroki przecina miasteczko na
dwie poowy. Cz na prawej stronie nazywa si starym,

a cz na lewej nowym Daszowem. Przyjedajc od Gródka
wjeda si na rynek Nowego Daszowa, z którego jedna
ulica prowadzi prosto na grobl i most u poudniowego
koca stawu, druga idc równolegle wstecz korj-ta Sobu,

przedua si w drog do Biaej cerkwi. Drog t przecina

may strumie przybiegajcy od lasu, za którym cignie si
sawny pochodami Tatarów^ Szlak Czarny. W trójkcie midzy
drog do Biaejcerkwi, strumieniem i Szlakiem Czarnym, na
prawo od Daszowa przed Sobem, by obóz wyznaczony przez
Jeowickiego. Trzy szwadrony przeszedszy miasteczko, znaj-

doway si ju na obranym placu, reszta kolumny zajmowaa
mil drogi midzy Daszowem a Grodkiem. Hufce zbrojne
szy poprzedzielane od przypadku natokiem zawad: bryki
z pienidzmi, karety przeznaczone na ambulanse lazaretowe,
furgony podwoce warsztaty kowali, rymarzy i innych rze-

mielników, tabuny lunych koni, niezliczone mnóstwo kor-
pusowych i prywatnych bagaów, kompanja strzelców i piesza
gromada zabranych rekrutów, wszystko to wród migaj-
cych si chorgiewek jazdy, niezmiernym smokiem wino
si po otwartej paszczynie. Na kocu dwa szwadrony pod
dowództwem dzielnego oficera Pobiedziskiego, któremu
zawsze jenera tyln stra powierza, zamykajc karawan,
opuszczay Grodek. O par tysicy kroków za niemi, na
prawo od wioski, wida byo szwadron Rzewuskiego z zabra-
nymi komi wracajcy z Lewuch, ale ju nie regularnym
ruchem i w tumanie kurzu z którego yska ogie. Tylna
stra poznaa zaraz napa i stana w miejscu; wkrótce
huk dzia ledwo syszany w obozie ostrzeg wodza, e si
bitwa zacza, e si nieprzyjaciel ukaza.

Tym zapomnianym i nagle zjawiajcym si nieprzyja-
cielem, by jenera Rot. Dobiegszy on w powiat olhopolski,

i
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otrzyma przez Borszad jeden szwadron kontyn^onsu z dy-

wizji buskiej ; w dziewi szwadronów i 4 dziaa szuka po-

wstaców, zawsze jednak ostronie i z nieufnoci w swoje
siy. Po zwiadach do Krasnosioki , uda si w gór Boha,
o trzy mile od ówczesnego stanowiska Podolan przeby rzek
w Ladyynie, i maszerujjjc na Ilajsyn, chcia jak si zdaje

ubiedz tylko miasto powiatowe. Póniej pisa w raportach
swoich o miaoci llankowego marszu , który wykona dla

zajcia w oczy buntownikom, o wielkiem ich mnóstwie prze-

noszcem 5000 i t. d. To pewna za, e obie strony nie

miay o sobie dokadnych wiadomoci, posuway si cigle
w kierunku równolegym , zetkny si trafem. Z rónych
punktów zlewajce si oddziay powstaców, napeniy oko-
lic pogoskami, które musiay baamuci Rota. Nie mia
nagaba obozu pod Granowem, chocia mia do tego dwa
dni czasu , i kadej nocy móg zada klsk lada napadem

;

nie myla zapewne w dniu 14 maja stoczy walnej bitwy,

kiedy ma drog przerzynajc si od Hajsyna wprost do
Gródka, nie korzysta z flankowego marszu nieprzyjació, ale

pocz ciga oddzieln ich czstk.
Gdyby jenera Koyszko wyruszy by z Granowa, jak za-

mierza, o godzinie 5 rano, Moskale znaleliby go w mocnem
stanowisku za botnistym strumieniem na którym zniesione

mostki od Daszowa, zatrzymayby ich kroki; gdyby si jeszcze

by cokolwiek wucej spóni, czoo kolumny Rota wysuwa-
jc si z lasu lecego w stronie zachodnio jDoudniowej wsi

Gródka, uderzyyby w lewy bok rozwlekej karawany. a-
skawszy przyj)adek zdarzy, e szpica moskiewska dopiero
wtenczas wyjrzaa na pole, kiedy szwadron Rzewuskiego po-
mija ju niemal wiosk. Byo to o godzinie 4 ku wieczo-

rowi.

Skurat postrzepszy nieprzyjaciela, odesa czem prdzej
lune konie i transport furau naprzód , wyprawi jednego
kozaka z uwiadomieniem do jeneraa, a sam z kilkunastu

ludmi odwróci si dla bliszego rozpoznania siy moskiew-
skiej. Uani Rota debuszujc z lasu, formowali si w ko-
lumny szóstkami, szwadron jeden odama si w prawo i

posawszy pluton kusem
,
posuwa si za nim stpo ku od-

dziaowi powstaców. Skurat uderza na pluton, rozpdza go
i widzc nadchodzc spiesznie reszt szwadronu , wTaca do
swoich, ca si odpiera atak. Po dwóch lub trzech z obu
stron natarciach przy strzaach pistoletow^ych, hufiec wraca-
jcy z Lewuch, zostawi daleko za sob szwadron nieprzyja-

cielski i w porzdku dosta si na równin, gdzie ju Po-
biedziski gotow^a si do boju. Wanie w tym czasie Rot
przechodzi Grodek,

Na pierwszy szwadron uanów, który wycign z wioski,
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Pobiedziski uderzy take szwadronem, przewróci Moskali
i sformowawszy si ryclio, rozpdzi nastpny ich szwadron;
lecz potrzeba mu JDyo dla zebrania szczupej swojej garstki

cofn si zaraz pod zason szwadronu, który zostawi w re-

zerwie. Plac utarczki posuwa si tedy w stron Daszowa,
nieprzyjaciel co raz wiksz si wyprowadza na równin.
W tej chwili mogo jeszcze zalee od woli Koyszki przy-j bitw , albo wzmocniwszy tylko stra tyln ustpi za

Daszów. Nieszczciem, jenera trudnicy si wówczas roz-

stawianiem trzech szwadronów, które doszy ju do zakrelo-
nego stanowiska, by daleko ; hufce rozerwane nieporzdnym
marszem, nie miay nadto zwisku midzy sob przez podzia
rzeczywisty korpusu na brygady, puki, dywizjony. Kady
szwadron pilnowa si tylko swego dowódzcy; kady do-
wódzca szwadronu nie wiedzia ju kogo si pilnowa. Wielu
rozwozio i dawao rozkazy ; lecz mao kto chcia ich czeka
albo nawet i sucha. Wszystko poczo improwizowa si
w ogniu: bitwa rozpomieniaa si samopas.

Z taboru cigncego drog wyplta si najprzód ze

swoim szwadronem Aleksander Sobaski i puci si na od-
gos utarczki; za nim popieszy szwadron Jeowickich, z po-
wodu oddalenia si Edwarda Jeowickiego prowadzony przez
kapitana Podhorskiego. Dwa te szwadrony zczyy si z od-
dziaem Skurata, znalaz si przy nich Wacaw Rzewuski i

pocz szykowa front do boju. Wkrótce nadbieg tu szef

sztabu Orlikowski.
Pobiedziski widzc przybywajce wsparcie, rzuca si

znowu na nieprzyjaciela, roztrca jego awangard, zapdza
si a pod las przytykajcy do Gródka. Pado kilkunastu
uanów, powstacy cigali rozproszonych po polu , schwytali
dwóch ywcem. W zamieszce tych gonitw, waleczny Po-
biedziski ugodzony trzema lancami w piersi poleg na placu.

Trwoga ogarna blszycb, poczli ty podawa, i cay szwa-
dron jak l)y rozsypany w pogoni, tak rozsypany usuwa si
na powrót od lewego skrzyda nieprzyjaciela.

Tymczasem kolumna moskiewska szwadronami rozwini-
temi do boju, posuwaa si przeciw powstacom szykujcym
si na paszczynie: za pierwszym szwadronem szy w odst-
pie midzy dwoma innymi, wszystkie cztery dziaa.

Major Orlikowski, wziwszy dwa szwadrony ruszy ku-
sem na Moskali tak strwoonych widokiem imponujcym ta-

boru, który pokaza si im teraz w caym swoim ogromie,
e nic pomknli si na przyjcie szary, lecz czekali jej

w miejscu z osupiaemi oczyma, z otwartemi ustami. Po-
wstacy nic zdoali jeszcze po drugi raz lanc swoich wyt-
y, kiedy ju szcn-g moskiewski zama si i pierzchn, a

zaledwo odsoni drog, stojce na niej dziaa grzmotny
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do nich. Nalojo przeniosy ^ór^, huk afinil i wist karta-

czownic przerazi nowych onierzy rozjarzanych zapaem: na
gos dowódcy cisnli szyk i stanli jak wryci. Zwycistwo
zawiso nad nimi i zdawao si czeka ehy je porwali: jedno
miae rzucenie si najprzód mogo teraz da zupen wy-
grane; lecz jeden króciutki moment pod ogniem dziaowym
zostawa do namysu. Dystry wzrok Orlikowskiego dostrzeg
w tej wanej cliwili, e jenera Koyszko prowadzi ju na
plac bitwy cahi swoj si: przytomny i zimnej krwi oficer

prdko porachow^a minuty, widzia e natychmiast wspartym
by nie móg, nie chcia przed ogólnym atakiem naraa
zuchwale garstki walecznych, wolc cofn ich w porzdku
od strzaów artylerji, nakaza odwrót. Powstacy nie zrozu-
mieli komendy, pogldali jeden na drugiego jakby zajjytujc
co to znaczyo; skoro za janiej im rzecz tumaczc zawoa
«nazad!)> i kilkakro ten wyraz powtórzy z przyciskiem,
skoro ujrzeli po prawej rce swojej nieadem wracajce
szwadrony Pobiedzinskiego

,
para trwoliwych gosów, ode-

zwao si w szeregu: « zginlimy! uciekajmy!)) W mgnieniu
oka , hufiec co tak mnie nadstawia piersi kartaczom , ra-

ony fataln moc sowa, zwin si jak chorgiewka i

pierzchn czwaem. Nic go ju zatrzyma nie mogo. Zwy-
cistwo odbieane niemal dobrowolnie, pado pod nogi Mo-
skalom; popoch podniós si z ziemi i straszne swoje skrzyda
roztoczy nad cacm powstaniem!

Jest co niepojtego w tej sile moralnej, która naksztat
atmosfery otacza kade wojsko, i w uderzeniu szczliwem
pierwej nieli or dosiga przeciwnika, w klsce pierwej
nieli nieprzyjaciel pchnie swoich do zguby. Monaby po-
wiedzie e los walki rozstrzyga si nie na polu bitw^y, ale

w duchu wasnym kadej ze stron walczcych. Tu jaka nie-

widoma wadza kadzie na szali wszystkie elementa dobrej
lub zej doli, a kto wiksz przewag dobrego ma u siebie,

ten jDcwnie otrzyma j i w boju. Taki rachunek sumienia
odbywa si czstokro na gorcym razie nie pocignionym
pdem, lada nic przechyla balans, a wypadek dotyka cae
masy. Im mniej sztuka organizacji, mechanizm taktyki, pod-
daj oddzia zbrojny pod zarzd jednej myli i woli, tem
wicej ogólny jego instynkt odegryw^a dziwn rol, tem tru-

dniej pewnej osobie, oczewistej przyczynie, przypisa po-
mylno lub klsk. Powstacy byli mao urzdzonem woj-
skiem: wiee zlepki ksztaccego si korpusu, saba rlca
starca sama wypucia z karbów, nieprzyjaciel zaskoczy pod
Daszowem niesforn druyn. Jednak miaa ona swoje ca-o w duchu; jak wszystko niezomnym parciem posuwao
si najprzód, tak teraz wszystko wzio zwrot w przeciwn
stron.
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Dziesi szwadronów postpujc we wschody zbliao si
z jeneraem; trzy ostatnie nawet, które byy w obozie, prze-

szedszy na powrót strumie i Daszów, dyy niby w re-

zerwie. Strzelcy znaleli si tu przy gównej sile jazdy,
armata Podolan i wiwatówki Kijowian pod dowództwem
Wojciechowskiego , pieszyy take na pozycj. Koyszko
mia zamiar czoem swojej kolumny wzi ty a rodkiem
uderzy na prawy bok Moskali. W tem od frontu pdzca
wstecz gromada opanowanych prónym strachem, wpada na
pierwszy szwadron , roztrca go , zagarnia z sob «i wali si
na drugi, który doda mocy zawróci trzeci, a ten posypa
si na czwarty, i w miar zwikszajcej si ciby, nikny
w niej nastpne hufce. Wycignity ukonie szereg, jak
sztuka pótna porwanego wichrem zwija si w kb i toczyt

Y)0 równinie. Czarny kurz ukraiskiej ziemi, osoni to

smutne widowisko : z pótora tysica jedców zrobia si
jedna burzliwa chmura i huczc niosa si na Daszów. Nie-
przyjaciel osupia, nie móg poj co si stao; postrzegszy
nakoniec opuszczon na polu biedn artylerj i garstk pie-

choty powstaców, pomkn si zabra t zdobycz, a na
reszt pocz sypa kartacze.

W mieszaninie uciekajcych, prawie wszyscy dowódzcy,
dawni wojskowi i obywatele, parci natokiem, starali si
wstrzymywa rzesz, zostawali jak kamienie na oysku
osikej powodzi. Ostatni niemal ustpowa Koyszko. Ro-
zesawszy ca przyboczn wit na skupianie szeregów, sam
tylko z synem swoim Tytusem, obserwowa nadchodzcego
nieprzyjaciela. Rozpacz ogarniaa starca: rwa sobie wosy
i chcia si da zabi. « Jenerale uspokój si, rad co czy-

ni » zawoa A. Jeowicki znajdujc go w takim stanie.

«Bie i mów im, niech si, dla Boga, zastanowi — odpo-
wiedzia Koyszko — niech si sformuj za budynkami cegiel-

ni i odepr Moskali; bo ani noga nasza nie ujdzie.)) To
rzekszy , cofn si pod cegielni stojc po prawej stronie

drogi u wrót miasteczka, i kogo móg zapa, sa roznosi
rozkazy, których ju nie byo sposobu wykona.

Niebespieczestwo grozio co raz bardziej. Gdyby wódz
moskiewski dziaa natarczywiej, gdyby tu za sposzon gro-

mad wpad do Daszowa, rzeczywicie ani noga by nie usza.
Ale Rot zdaje si e ucieczk bra za jaki fortel powsta-
ców, mniema e ich dwoje tyle byo jeszcze na drugiej

stronie rzeki, nie pomkn jazdy w pogo, lecz tylko ilekro
zblia si do gstszej garstki zmitronych albo mniej sko-

rych w odwrocie, wysuwa swoj artylerj i grzmia tryum-
falnie. Tak par godzin maszerujc z przestankami, docho-
dzi wszake pod same miasteczko : Koyszko straci ostatni

1
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nadziej, nic doczekawszy si nikogo przy cegielni, zawróci
konia w thim swoich.

Tymczasem w Daszowio dziao sio okropne zamiszanie:
nikt nie wiedzia doki^d spieszy, a wszystkich nieszczliwy
instynkt poprowadzi wiksz drog. Tabor bagaów zosta-

wiony sam sobie bez rozkazu i dozoru, wzi si najprzód
prosto na drug stron rzeki i stamtd kierowa si do lasu.

Skoro wozy przecisny si przez grobl i most, polaa si
jazda i pyna tyme torem. U rogatek, w ulicy, i na rynku
nowego Daszowa , rozrzdzao si co raz bardziej , zostawali

ci wszyscy co innych wstrzyma chcieli. Jak byli piersiami

obróceni do swoich, tak sami tylko twarz w twarz widzieli

zbliajcych si nieprzyjació. Midzy nimi dopiero pocz
rozlega si gos: najprzód! najprzód! ratujmy naszych! —
Std i z owad przybiega pojedjmczy jedziec, zbiera si kil-

kadziesit koni i skupiona na prdce gromadka bez szyku,

ale z niezrównanem zapaem puszcza si w pole.

By to dziwny hufiec. W herbarzach polskich przy naj-

wietniejszych herbach zapisane wszystkie jego imiona. Wiele
mil dziedzicznej ziemi, wiele tysicy poddanych naleao do
tych , co teraz moga obj jedna mogia — i za jak spra-

w? za dobro i wolno wszystkich! Ta garstka najwaniej-
szego ziarna z rozwianego powstania, ta kropla szlachetnej

krwu zasuonych ojczynie przodków, miaa w sobie potg
cudown. Paajc powiceniem si i nagle rozdt iskr
wrodzonego rycerstwa, na cisnione, karne, bydlcem posu-
szestwem dwigane szeregi sodatów carskich, wpada jak

piorun. Los obecny tysica w'spótowarzyszy polega na niej,

tysic nieprzyjació byo przed ni — wygraa ostatni naja-

zardowniejsz stawk.
Moskale postpowali w gotowoci do boju. Drog szy

dziaa, po obu jej bokach dwa szwadrony frontem, za temi
drugie dwa take rozwinite, na prawem skrzydle jeden.

Nieco dalej cztery inne maszeroway w plutonowych ko-
lumnach.

Pow^stacy rzucaj si w rodek, ami pierwsz linj ile

jej zaj mogli, obskakuj dziaa, rbi i kol kanonierów.
Kady walczy przeciw kilku, kady dokazywa cudów wa-
lecznoci. Towarzysze chway i niebespieczestwa, zachowali
niektórym z pomidzy siebie szczególniej chlubne wspo-
mnienia. Aleksander Sobaski zdumiewa nieprzyjació i

swoich nadzwyczajn odwag. Brat jego Izydor chocia
mocno cierj^icy na zdrowiu, w dniu tym dosiad konia i

odznaczy si niepospolitem mstw^em. Eustachy Jeowicki,
modzieniec wielkiej siy, zabi kilku uanów, pierwszy prze-

dar si do armat i w pdzie wziwszy kanoniera na lanc
przerzuci go za dziao; a e nie przyjmujc adnego zwierz-
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chnictwa chcia zawsze by tylko szeregowym , odtd zwano
go pierwszym onierzem. Borzcclii, siedemdziesicioletni
starzec, gdzie si obróci rozmiata koo siebie szerok
przestrze. Byli w tym sawnym boju Jeowiccy, Herman i

Józef Potoccy, dwaj bracia Pokrzywniccy, Orlikowski,
Iwaszkiewicz, Bierzyski, Dbrowski i inni, których imion
pami tuaczy zebra nie zdoaa, albo pióro tuacza wymie-
ni nie moe.

Wrzca walka trwaa cay kwandrans, zapamitaa, wcie-
ka prawie waleczno wzia zrazu gwatown przewag:
wielu moskali pado, wielu rzucajc bro prosio o ycie.
Ale szczupy hufiec uton w gbokiej masie, ogarniay go
z boków koce zamanych szeregów, szwadron skrzydowy
zbieg z tyu. Wkrótce trzeba byo zwyciscom myle
tylko o ratunku. Kady znowu musia dobywa caych
si i torowa sobie drog. Wszyscy prawie wybili si i

uszli szczliwie, tylko Bierzyski, Dbrowski i Pokrzywnicki
polegli na placu, drugi Pokrzywnicki okryty ranami dosta
si w niewole. *)

Kiedy bohaterowie dnia penego wietnych czynów i

smutnych zdarzeii dla powstania, cofali si w ulice Daszowa,
soce zachodzio ju pod poziom, wilgotne oboki rozwleka-

jc si po niebie przyspieszay ciemno: mrok czarny i cho-
dny okry pobojowisko. Rot nie mia posun si dalej ani

kroku: stajc w miejscu czas niejaki, sucha haasu rozlega-

jcego si po wszystkich stronach, kaza potem zapali ognie
obozowe i cicho odszed o mil w ty a do wsi Gródka,
gdzie przed picia godzinami rozpoczynaa si bitwa. W ra-

portach jego ogoszonych przez dzienniki, wida e si lka
przewanej liczby, prawi o wielu tysicach rozgromionych i

pobitych pod Daszowem, reszt obiecywa ciga i zniszczy
;

w innych pismach przejtych przez powstaców, przyznawa
si e mia do dwóchsct ludzi polegych i rannych; w pier-

wszych i drugich szczególniej rozwodzi si nad wciek roz-

pacz garstki, która spotkaa go u wnijcia do miasteczka.

Dla tego te podobno najbardziej — nie wszed, i zwycistwa
rzeczywicie nic odniós.

Co do strat ze strony moskiewskiej, mona zawierzy ra-

chunkowi jej wodza; powstaców daleko mniej zgino od
kul i elaza, Wicej dostao si w niewol. A lubo szkody
byy dla nich dotkliwe , caa jednak rozprawa w polu sko-

*) Adolf Pokrzywnicki ranny pod Daszowem, tame zosta jucem
Moskali. Kiody go do Tulczyna prowadzono, oficera moskiewskiego nai-
giawajccgo si z nieszczcia jeców Polskich w twarz uderzy; za to

stawiony przed svdem wojennym skazany byt ua powieszenie wyrokiem
jeneraa Rota; ale oficerowie moskiewscy przejci szacunkiem dla Po-
krzywuickiego, sami mu ucieczk uatwili.
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c/yld sio bez klski: w czynach wal(>cziio,ci i odwagi mieli

nawet wygrane. Oiirócz Pobiedziskiep^o i trzech obywateli

polegych w ostatnieni spotkaniu , ludzie uyci do grzebania
trupów, znaleli pukownika Ilnatowskicgo i czterdziestu pro-

stych onierzy. Major Mikuszewski ciko skuty i zabrany,

dokona ycia w wizieniu: Florjan i Tytus Jelowiccy take
ranni, zostali iecami. W dniu tym zniknjj na zawsze Wa-
caw Rzcwuslci, o którego mierci dugo krijyy wtpliwe
pogoski. *) Kajznaczniejszy niby uszczerbek w kori»usie

*) Jednym z tych ludzi orygiualuych a razem niepospolitycli, jacy u
nas wród mnóstwa ciekawych animuszów zjawiaj si od czasu do czaau,
i zostaj na dugo j^lonymi po caym kraju, byl Wacaw Rzewuski, syn
hetmana Rzewuskiego znajomego w historji rozbioru Polski. Przyrodze-
nie obdarzjlo go wielu bardzo wietnemi przymiotami umysu i ciaa

;

imi i fortuna daway mu ju stanowisko, skd atwiejsza droga do uka-
zania swojej wielkoci; cigle te miota nim jaki instynkt wyjcia za
obrb powszedniego ycia; lecz w niczem wysokiego szczebla dopi nie
zdoa, z wielu miar nadzwyczajny czowiek, wielkim czowiekiem rzeczy-
wicie nie zosta. Zdaje si e mu brakowao w duszy czego jednego,
coby tyle dzielnych jej wadz sprzgo w harmonj, niesfornym siom
wskazao pewny kieininek , róne promienia gienjuszn zebrao w podne
ognisko. Rzewuski mia niezmiernie bujne zarody talentów, z którycli
powinien by wyj znamienity artysta, literat; posiada przytem naj-
szczliwsze usposobienie na dzielnego onierza: w obu tych zawodacli
próbowa stawi nog; ale lekko, niedbale, niby z przypadku i od nie-
chcenia, do adnego nie przylgn caem sercem, na kadym zrywa go i

unosi jaki nieustanny pd fantazji, mtnej niespokojnej, chorobliwej,
locz ijotnej ,

poetycznej. Najprzód za modu przykada si do sztuk
piknych i nauk, i w tych przedmiotach rozwin daleko swoje zdolnoci

:

zua muzyk doskonale, piewa przelicznie, by dowcipnym krytykiem,
pisa wybornie proz i wierszem nierymowym, móg nawet liczy si
midzy znakomitszych erudytów. Wszed potem do wojska austrjackiego
i syn jako niezrównany jedziec, mistrz w uyciu wszelkiej siecznej
i palnej broni. Na upa i zimno do zadziwienia by wytrway : w najtsze
mrozy wychodzi obnarzony i kaza sobie zlewa gow konewkami wody.
Dosuywszy si stopnia rotmistrza, rzuci onierk, oeni si z ksin
liubomirsk i przesiadywa to na Woyniu , to w Opolu w województwie
lubelskiem. Wkrótce jednak cisza i jednostajno domowa poczy go
nudzi: znowu odezwaa si w nim jka rycerska. Gdy w r. 1315 za
powrotem wojska polskiego z Francji, zanosio si na now organizacj,
pragn przywdzia mundur narodowy, ofiarowa si uformowa puk
strzelców. Traktat wiedeski pooy koniec ówczesnym oczekiwaniom:
w. k. Konstanty zosta organizatorem i panem armji królestwa , horyzont
polityczny zapowiada dugi i pospny pokój. Rzewuski, obr'óci si w inn
stron, szukajc ochody sercu trapionemu czczoci, której niczem za-
peni nie móg. Dla takich piersi oddychajcych trudno w atmosferze
pospolitego toku rzeczy, dla takich imaginacji wyciekych w nieokrelon
przestrze marze, Wsciód ma szczególniejszj- pocig. Jeszcze za pobytu
swego w Wiedniu, Rzewuski powzi smak do orjentaiizmu ; uczy si po
turecku i arabsku, wspiera monie pismo wjdawane pod tytuem Miny
Wschodu. Skoro wic teraz ogarna go tsknota, rzuci on, dzieci,
Polsk, Europ, i puci si farysowa na Wschodzie. Bawi jednak nie
na pustyniach piaszczystych, ale w Alepie i Bagdadzie. Summa 60,000 du-
katów, któr zacign w Stambule na dobra bdce pod doywociem
matki, dozwalaa mu prowadzi j-cie wietne i zbytkowe. Dawa wysta-
wne ucztj-, skupowa konie i osobliwoci, a jako zwykle cudzoziemca roz-
rzucajcego pienidze, uczczono tytuem Emira. Dopiero po kilku leciech
Emir wróciwszy do rodzinnego kraju, przedsiwzi wie ywot pra-
wdziwie koczowniczy i przybra zwyczaje Beduina. Mieszkajc w Sawri-
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powstania, czynia zguba tak zwanej artylerji, i szczególnie

caej piechoty. Ale istotnie, wiwatówki mogy tylko gra
jakkolwiek rol w biuletynach moskiewskich; strzelców za
z ich kosztown, broni, nikt tu wysoce nie ceni i nawet
pomnaa nie myli. Natura kraju i mieszkaców cigna
do konia; a gdy nieprzyjaciel mia sam jazd, tern bardziej

jazda stanowia wszystko. Siedemnacie szwadronów, acz

zmieszanych, byo teraz na bespiecznem miejscu za rzek
Sobem, pozostawao zebra je, eby nazajutrz powetowa
przygod, znajc ju si przeciwnika, rozwanie przedsi-
wzi zaczepne lub odporne kroki. Nieszczciem, rozsypka
nie skoczya si z dniem i widokiem Moskali, miaa w sobie

zaród wad miertelnych.
Powszechn i moe gówn przywar naszego narodu,

jest straszny brak wytrwaoci zawsze , w niepowodzeniu za
naturalnie najbardziej. To zgubio ca spraw przeszej

wojny, to we wszystkich czstkach si walczcych, regular-

nych i nie regularnych, dawao si ujrze wyranie. Z po-
midzy powsta, poudniowym zupenie zbywao na uporze.

Jeszcze nikt nie zdoa oceni wypadku potyczki Daszowskiej,

kiedy ju wielu, co gorsza obywateli, szlachty, poegnawszy
wszelkie nadzieje, mylio tylko o kryjomym powrocie do
domów. Blisko wasnych zagród, mianowicie dla Ukrai-
ców, dla powietników lipowieckich, stawia tern pontniejsze
sida; przykad panów jak móg doda serca, tak dodawa

Eiu, ze stadem swoich arabskich koni i ze wit kozaków obozowa pod
goem niebem, wdrujc po stepie dokopywa si skarbu, który znale
inial urojenie. Czsto te wyprawia si z caym taborem do ssiadów lub
odleglejszych znajomych, pod ich domami rozpina namioty, a wszdzie
by przyjemnym i pojidanym gociem. W zawoju i w psowej todze, ze
zotaw brod Arab-Polak , rozwesela wszystkich swoim dowcipem fran-
cuskim, zajmowa nauk europejsk, zachwyca piewem woskim przy
fortepianie, dziwi opowiadaniem ciekawych rzeczy o Arabji, a ciekawszych
jeszcze o sobie. Te rycerskie powieci których sam by poet i bohaterem,
ta pretensja do azjatyckiego stroju i sposobu ycia, która atwo moga
by policzona na karb dziwactwa, miay wszake taki ton powany, taki
odbysk wzniolejszego umysu, e nigdy nie szy w pomiewisko. Rze-
wuski nalea do rzdu rzadkich ludzi, co bez usterku umiej utrzyma
si na delikatnej granicy midzy podziwem a miesznoci. Dla tego te
wielu z najlepsz wiar mniemao o nim bardzo wysoko, i kiedy poczto
myle o powstaniu, powszechnie niemal spodziewano si e Emir arabski
bdzie mia najlepsz por wystpi ze swoj sztuk rycerza Beduina.
Wypadek zawiód oczekiwania: Rzewuski stan jak dobry patrjota, ale

jako kandydat na wodza powstaców , nie da adnego dowodu talentów i

wtpi mona czyliby je okaza kiedykolwiek. Zgon jego dugo by nie-

pewny. Mylano z razu, e z rozsypki uszed szczliwie i dopad bespie-

cznego schronienia; nie syszc póniej jego nazwiska ani w liczbie

winiów ani w poczcie tuaczy zagranic, tuszono e swoim szlakiem
puci si znowu na Wschód; ostatnie nakoniec poszukiwania krewnych
l)rzyniosy t najpodobniejez do prawdy wiadomo, e podczas obaw
ua rozproszeców w lasati, przez chciwych zdobyczy obdarty i zabity

zosta.
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trwop^i sluobiiym druynom. W podobnym stanie rzeczy,

przytomno i tgo wadzy moga jedynie zaradzi zemu.
Ale najwyszy wódz, uleg take zwt])ieniu, nie chwyci

si^» miaych i przezornych rodków; gorliwo niektórych

niszych oficerów i naczelników, zostaa bez kierunku, bez

dobrze oznaczonego celu. Zamiast pozrzuca mosty, rozsta-

wi po za rzek czaty, nie oddalajc si z miejsca, koo
garstki jaka snua si pod rk skupia i organizowa roz-

proszeców
,
jenera Koyszko

,
powiedzia kilku osobom e

trzeba cign do miasteczka Linie o dwie mile wyej Da-
szowa, i sam niezwocznie uda si w t stron; powstacy
za, i ci co go wyprzedzili i ci co byli za nim, mieli zu-

penie w innej stronic naturaln pont dla nowych a strwo-
onych wojowników. W czci miasteczka za Sobem jest

take rynek: z tego rynku rozchodz si dwie ulice, w pro-

wo na drog do Linie, w lewo na trakt do Bracawia.
Pierwsza wyprowadza na otwarte bonia, druga zaraz do
lasu cigncego si a za Sitkówce. Las, zwaszcza dla jazdy

by najniebespieczniejsz pastk w podobnym razie. Praw-
dziwa klska, samobójstwo powstania, rozpoczo si z ciemn
i ddyst noc. Ci naA.vet którzy mieli najlepsze chci,
rozbkani, osamotnieni, niepewni czy Moskal tu nie goni
za nimi, tracili odwag i rozum, rzucajc bro i konie biegli

w gb lasu. Trudno sobie wyobrazi okropniejsz scen,
jaka wtenczas o mil od niemiaego nieprzyjaciela, odby-
waa si na szerokiej przestrzeni za Sobem. Czstka tego
obrazu najlepiej przedstawi nastpny wyjtek z pamitnika
naocznego wiadka.

«Po ostatniej szary wracajc przez Daszów, ju okoo
godziny dziewitej, szukaem jeneraa i swoich, naturalnie

w miejscu przeznaczonem na obóz; ale z wielkiera zdziwie-

niem i przeraeniem mojem , nikogo nie znalazem. Dugo
od bkajcych si tu i owdzie powstaców niczego dowie-
dzie si nie mogem : noc bardzo ciemna nie pozwalaa roz-

poznawa pooenia i przedmiotów; nakoniec usyszawszy e
Toya mowa o Licach, i e widziano jeneraa maszerujcego
w tamt stron, popieszyem co prdzej drog ku Licom.
O dobre pó mili, albo moe o ma mil od Daszowa, do-
pdzam go idcego w towarzystwie prawie tych wszystkich,
którzy odznaczyli si w ostatnim boju. Byo ich ze sze-
dziesit koni. Midzy Daszowem a tym hufcem nikogo nie
spotkaem. Jenera i znajomi ucieszyli si postrzegszy mnie,
sdzili bowiem em by zgin. Zapytuj jeneraa, czy idzie

w ariergardzie? on mi odpowiada e nikogo ani przed, ani
za sob nie widzia; e adnym sposobem wicej ludzi z Da-
szowa wyprowadzi nie móg; e tam wszystkie bagae, kasa
i amunicja zostay. Struchlaem na t wiadomo; powie-
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dziaem e tak rzeczy zostawia nie moemy, e powimiimy
wraca. Koyszko utrzymywa i to byoby ju daremnem,
tak jak wszystkie jego uprzednie usiowania; e zapewne
Moskale weszli ju do Daszowa i naszych albo zabrali, albo
rozpdzili. Natenczas owiadczyem jeneraowi e si po-
wic na to aby stan rzeczy rozpozna, zebra powstaców
i uprowadzi kas. Gdym zyska zezwolenie, odezwaem si
do przytomnych: — Bracia kto ze mn pójdzie? A kto to

nas wzywa? zapytao kilku. Aleksander Jeowicki, odpowie-
dziaem. — Wszyscy pójdziemy, zawoali. Moi bracia Edward
i Eustachy wysunli si pierw^si; ale uprosiem ich eby po-

zostali przy naszym ojcu, mówic, e na stracenie i Da raz

jeden, dosy z nas jednego. Wziwszy potem okoo 20 ocho-

tników, ruszyem spiesznie do Daszowa. Jenera mia ze

swoim maym oddziaem oczekiwa naszego jDOwrotu w pewnej
odlegoci od drogi. Zbliajc si do miasteczka postrzegli-

ray blask rzsistych wiate, nastpnie pocz nas dochodzi
coraz wyraniejszy gwar wielkiego tumu ludzi. To wszystko

zdawao si zapowada, e ju zastaniemy nieprzyjaciela.

Lada drzewo, lada bydle spotkane, bijalimy za piechot
moskiewsk. Moi towarzysze cigle mi czynili zatrwaajce
uwagi. Bojc si przeto eby nie stracili ducha, i chcc aby

mniej byo ofiar w razie nieszczcia, kazaem oddziaowi
zatrzyma si o par tysicy kroków, a sam w towarzystwie

Stefana Zana i nie pomn kogo jeszcze drugiego, udaem
si do Daszowa, idc zawsze przed nimi, i z odwiedzion
dubeltówk odbywajc delegacj do kadego krzaku lub

wou. Tym sposobem weszlimy w ulic. wiata widziane

z daleka, byy to wieczki szabasowe, jak wiadomo rzsicie
owiecajce polskie miasteczka w kad sobot. Gwar sy-

szany by gwarem naszych. Kilkuset mniejszych, których

popoch opuci prdzej, zatrzymawszy si w miasteczku od
strony lenej, snuo si z haasem. Jedni szukali poywie-
nia, drudzy swoich naczelników i znajomych. Woano gdzie

ten, gdzie ów, gdzie jenera? Moje przybycie uradowao ich

niewypowiedzianie. Rozkazaem jak najrychlej wychodzi
drog ku Licom. Bagae nasze skierowane zupenie w prze-

ciwn stron 1)0 do lasu, bardzo utrudzay ruch nicporzdnej

gromady: wozy amay si pod ciarami i zawalay drog,

(idy jednak wymarsz rozpocz si jakkolwiek, jechaem w las

przytykajcy do Daszowa, dokd mi prowadzi lad naj-

smutniejszy, bro rzucana przez pochliwych powstaców.
Doszedszy do obszernej paszczyzny, znalazh^m na niej wiele

powozów i koni lunych z ludmi, którzy schiii^nili si tu

podczas rozpoczynajcej si bitwy, i z krwi najzimniejsz

oczekiwali rozkazów, nie wiedzc jak si rozprawa skoczya,

(dy mi powiedzieli, e przechodzcych daloj nie widzi«]i,
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wyprowadziem icli nazatl przez Daszów ku Licom. Tym
sposobom udao mi si uratowa caa l^as, wszystkie prawie
wozy obozowe, i co najwaniejsza przeszo piciuset dziel-

nycli powstaców, którzy jedynie dalszy ci^g powstania
utrzymywali.))

((Nieszczcie chciao, eby jenera strudzony, czekajc
nas z kilku towarzyszami, usn w maym gaiku nie daleko

drogi i nie postrzegt kiedymy go pomijali. Ja pilnujc po-

rzdku szedem na kocu oddziau, ci co byli na pocztku
nie spotykajc nikogo szli coraz najprzód; myliem wiec e
icli jenera prowadzi i tak maszerowolimy noc ca, a na-

dedniem 15 maja stanwszy w Licach, postrzeglimy e
nie masz jeneraa i niektórych z pomidzy tych co byli

in*zy nim. Zebrao si tu nas do 580. Odpoczwszy par
godzin

,
gdymy wodza naszego doczeka si nie mogli

,
po-

czlimy radzi co robi. Kryy wieci pomidzy ydami,
e Moskao ze wszech stron cign na nas; niektórzy chcieli

wic eby zapyta powstaców kto z nich odwaa si na
wszelkie niebespieczestwa i z takim wyborem przebija si
do królestwa. Uczyniem uwag, i nikogo od dziaa na-
szych wycza, ani te na pastw zostawia nie wolno: to

zdanie przemogo. Ale którdy i, kto ma prowadzi? —
Bylimy gotowi kadego sucha, bylimy gotowi na wszystko.
Jan Zapolski podj si obj dowództwo, stara si po-
czy nas z innemi czciami powstania i dziaa. Mymy
zaraz przyrzekli sucha Zapolskiego , lecz z warunkiem, e
za przybyciem jeneraa Koyszki, wszystko wróci pod jego
rozkazy.

»

((Pierwsz czynnoci byo obrachowa i uporzdkowa
siy nasze. W zljiorze uamków z rozmaitych hufców, jeden
tylko szwadron Jeowickich znalaz si cay. Zoony po
wikszej czci z obywateli, urzdników i szlacht}^, a z reszt
z sug dworskich, celowa mstwem i porzdkiem; brako-
wao mu tylko tych, którzy zostali na polu bitwy. Inne albo
poznikay cakiem ze swoimi dowódzcami, albo uszczupliy
si niezmiernie. Trzeba byo doj)enia je i zlewa. Dwa
tedy szwadrony Sobaskich, trzeci- Rzewuskiego i czwarty
Bracawski, uformoway teraz szwadron drugi, sze szwa-
dronów ukraiskich zamienio si na trzeci, resztki poW'sta-

nia hajsyskiego i backiego utworzyy czwarty. Tym spo-

sobem, nie straciwszy w boju wicej jak kilkudziesit ludzi.

z niewypowiedzianym smutkiem ujrzelimy, e nam z siedm-
nastu szwadronów pozostao cztery!))

(( O godzinie 8 rano AYyruszylimy z Linie cignc jeszcze

za sob prawie nic niezmniejszony tabor wozów. Szlimy
ku Winnicy w nadziei poczenia si z pow^staniem win-
nickiem, o którcm doszy nas byy pomylne wieci. Deszcz
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silny nie pozwala maszerowa prdko; o par mil dogna
nas przed wieczorepi jenera Koyszko , który równo ze

dniem opuciwszy miejsce gdziemy go pominli, w kilka-

nacie koni przyby szczliwie."
We 24 godzin dopiero po skoczonej bitwie daszowskiej,

wypadek jej okaza si widocznie: bya, albo raczej staa si
okropn, trudn do nagrodzenia przegran. — W tym cza-

sie, okoo poowy maja, na wszystkich punktach orem
dwiganej sprawy naszej, zachodzio zgubne przesilenie.

Szczcie gównej armji narodowej, zwichno si w przerwa-
nym zamachu na gwardje cara ; zastpy zbrojnych ziemian
w prowincjach, wszdy^ uczuy rk przeciwnego losu. Dla
Litwy pod Pog na mudzi , i pod Gbokim w gubernji
miskiej, rozstrzygny si niepomylnie dwie wielkie próby

:

dla Ziem Ruskich zgasa ledwo wschodzca zorza na bo-
niach Daszowa. Korpus Koyszki jak by jedyn podpor
wszystkich nadziei Ukrainy i poudniowych powiatów Po-
dola, jak mierzc si z najwiksz w tych stronach si
moskiewsk, zwycistwem móg od razu wznieci ogromny
zapa, tak te upadek jego obali wszystkie podnoszce si
usiowania, przytoczy ciko powszechnego ducha. Tysic
apostoów trwogi rozleciao sie w róne okolice gosi
straszliw klsk; tysic wyapanych po lasach i wioskach
rozproszeców, poszo w rce tyraskie przeraa jkiem
struchlaych braci*): reszta z wodzem, na szlaku niepewnej

*) Pomidzy innymi pad smutn ofiar Gotard Sobaski, syn Michaa
Sobaskiego jednego z magnatów ukraiskich, czowiek mody, i peen
przymiotów. Odby on szkoy pod okiem Czackiego w Krzemiecu, ko-
czy nauki w Edymburgu. Powróciwszy z wojau zosta kamerjunkrem i

bawi w Petersburgu wanie w czasie, kiedy brat jego Ludwik jako czo-
nek zwisku patrjotycznego dosta si§ do twierdzy tego miasta, w skutek
ledztw 1S26 r. Starania okoo brata, czy te jakie nieostrone sówko,
skompromitoway Gotarda : wtrcono go take do wizienia. Lecz gdy
adnej poszlaki odkry nie zdoano, Mikoaj da si ubaga i kaza nie-

winnie wizionemu prosi o przebaczenie. Gotard nie chcia tego uczy-
ni, i siedzia jeszcze par miesicy, a nakoniec przyszed od cara roz-

kaz, eby go wydali ze suby i odesa do ojca pod dozór. Na par
tedy lat przed rewolucj, majc 32 lata wieku osiad w Ladyynie i roz-
pocz cichy zawód obywatela gospodarza. Haso wojny narodowej za-

stao go gotowym powstacem : by jednym z tych co radzili za pierwsz
wiadomoci o wypadku w Warszawie, rzuci si do broni. Kiedy póniej
rzeczy inny obrót wziy, w terminie naznaczonym wystpi w 30 koni i

przybywszy do Krasnosiólki , razem ze swymi ludmi jako prosty onierz
nacign si do szwadronu Rzewuskiego, w którym mia wielkie zaufanie.
Pod Uaszowem widziano go walczcego mnie, lecz gdy nieszczliwy
popoch spdzi wszystko z pola, odbka si od swoicli w lesie, i naza-
jutrz dostawszy wieniacze odzienie stara si dogna oddzia, który po-
szed ku Licom; lecz chopi schwytali go w drodze i zaprowadzili do
wsi Starego ywotowa. Dziedziczka tej wsi Marcianna z Jakubowskich
Krasuska, na nic nie chciaa mie wzgldu. Da si jej pozna kim byl.

zaklina w imi ojczyzny i mioci bliniego , ofiarowa ogromne dary,

grozi zemst krewnych i patrjotów: nic nie pomogo. Nikczemna kobieta
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w^^drówki czua koo siebie aoby rozwlekajca siy po kraju,

stracia ufno we wasne dzieo: mstwo jej byo nieza-

chwiane, ale ponure, nie miao pocieszajcej otuchy, wyra-
nego nawet celu. Tyle bliskich korzyci, tyle wietnych
widoków zniko razem ! wiele nieznanych, ledwo póniej dosy-
szanych strat, miertelnie dotkno powstanie.
W cigu dni omiu, od pierwszych porusze w terminie

ostatecznym przez naczelnika zmowy naznaczonym do opa-
kanej rozsypki pod Daszowem, skupiay si tu i owdzie nowe
eleraenta siy zbrojnej. Nie jeden rozmyla si lub nabra
serca, nie jeden dla przeszkód chwilowych nie mogc wyst-
pi z innemi, gotowa si pospieszy do nich. Podró Tysz-
kiewicza do pónocnych powiatów^ Podola nie bya zupenie
bez skutku. Kilku patrjotów w Lityskiem zaczo czynnie
krzta si w swojej okolicy. Za powrotem do domu, nie

znalazszy oddziau Zapolskiego , sam take stara si zgro-
madzi i zaprowadzi do korpusu Koyszki kilkadziesit koni:
z pewnym obywatelem powiatu taraszczaskiego, który w dniu
7 maja nie by obecny, poczyni ju do tego przygotowania.
W stronach poudniow^ych Podola formowa si podobnie
jeden may oddziaek, o którego obrotach i kocu nie doszy
nas pewne wiadomoci. Wszystkie te zarodki wzmagajcej
si powoli wojny ziemiaskiej, stumia nieszczliwa przy-
goda gównego zastpu.

Rot bawic czas niejaki w okolicach pobojowiska, zaj-

mowa si polowaniem na rozbkanych powstaców. W po-
moc wojsku spdzone gromady w^ocian, musiay przodko-
wa w obawach. Wtenczas to dao si wddzie jak te masy
s dla tego, przy kim zwycistwo. Gdyby si noga potkna
Moskalom, chopi niew^tpliwde rzuciliby si na nich; teraz

lubo bez ochoty, apali i panów i równych sobie. Wtenczas
take okazao si dow^odnie, e mimo pokusy i atwoci do
swawoli upiestwa i zemsty, lud ten poniony i ciemny ale

poczciwy, wicej zostaw^i tkliwych przykadów cnót, które
szlachta na poytek spraw-y ojczystej uy moe, nieli zych
skonnoci, z których tu zaw^sze polityka petersburgska
korzysta usiowaa. — W miar jak napeniay si wizie-

czy przez samolubn troskliwo o wasn spokojnos' , czy przez ch
zasugi w oczach moskiewskiego rzdu , kazaa go zaprowadzi w rce
policji powiatowej. Sd wojenny skaza jego na mier, car zwolni wy-
rok na 5 lat wizienia w twierdzy i wieczne potem wygnanie na Sybir.
"Wytrzymujc t kar, a cierpic razem nad nieszczciami ojczyzny, Go-
tard Sobaski wpad w spokojne lecz ponure obkanie umysu. Termin
co mu otworzy bramy pokutnej fortecy nie zdoa otworzy duszy zam-
knitej na zawsze dla tego wiata. Ojciec odumar go pierwej, a matka
tyle ledwo potrafia wyjedna, e jej pozwolono poczy si z synem,
który za ycia wstpi do grobu.

Wbothowski. i. Ig
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nia nieszczliwemi oiiarami, wadze moskiewskie janiej po-
znaway stan siy zbrojnej powstaców, przedsibray tern

skuteczniejsze i ogólniejsze przeciw nim rodki. Podchwy-
cono i zabrano prawie wszystkich nieostronie gotujcych
si w domach, na uamek uszy z pod Daszowa ruszono
dalekie oddziay. Rot puci si w pogo; Szeremetjew
z okolic Zamiechowa popieszy nad Boh ; trzy ostatnie szwa-
drony strzelców konnych z Machnówki pomkny si ku
"Winnicy. Koyszko mia tedy ze wszech stron przewanego
nieprzyjaciela, który pilnie go trzyma na oku i trafnie za-

stpowa mu drog. Przeciwnie, garstka powstaców wdru-
jca bez wiedzy, bez przewidzenia na jutro, tylko w swojej

walecznoci moga znaleó ratunek. Ta jedna w najzuchwal-
szych próbach nie zawioda ich nigdy: wszystkie plany, ra-

chuby, rodki organizacyjne, od pocztku do koca grze-

szyy zapdem wyobrani, brakiem rozwagi, niedowiadcze-
niem i niedostwem.

Dnia 16 maja, jenera Koyszko stanwszy wczenie na
nocleg w rzadkiej dbinie pod wsi Obodnem, pomyla do-
piero przed spodziewan nazajutrz przepraw za Boh, przyj
cokolwiek do lepszego porzdku. Dnia tego w marszu
jeszcze, zniszczono przecie cz wozów; ale w lustracji szwa-

dronów pokazao si ze smutkiem, e z 580 ludzi obecnych
w Licach, zniko do 200. Byo wprawdzie kilkudziesit
rekrutów, którzy w czasie bit\^'y przez nikogo nie pilnowani,

ile mogli zorjentowa si w rozsypce, z wasnej ochoty i

skonnoci przyczyli si znowu do karawany, i wytrzymu-
jc trudy pochodu szli nieodstpnie za ni. Byo prócz lu-

nego tabunu nie mao powodowych koni z osiodaniem.
Rzucajc reszt nieuytecznych koczów, bryczek i wozeczków,
uwolnioby si wiele rk zdatnych do ora i cugów pod
sioda, które acz nie atwo, przy troskliwej jednak pamici
na potrzeb , znajdowayby si w marszu. Po Rzewuskim
pozosta furgon adowny przepyszn broni; nie bez tego

eby ten i ów z obywateli przynajmniej, nie mia zbywajcego
ora. Uszczerbek wic w hufcach móg by dopeniony;
nie zbrojni nawet jedcy byliby przydatniejsi od zawadza-
jcego taboru. Lecz mikko starego wodza, nieprzemyl-
no otaczajcych go oficerów, niedowiadczenie ziemian, i

jaka powszechna lepota na niebespieczestwo, zostawiy
rzeczy niemal po dawnemu.

Cztery szczupe i tylko szykowniejsze nieco szwadrony,
zawsze z ogromnym ciarem bagaów, rano 17 maja ruszyy
ku Bohowi. Pomijajc miasteczko Woronowic, Koyszko
posa pluton dla zdjcia stacji pocztowej. Oddzia ten za-

brawszy konie, zapa kryjcego si w kociele pod otarzem
zasidatela Ciechanowskiego , który w tej stronie by postra-

I
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chem patrjotów, i zasuonego sprawie powstania Wyrzy-
kowskiego wtrijci do wizienia. Nazajutrz z wyroku jene-

raa, nikczemny ten przeladowca rodaków zawis na drze-

wie przy wielkiej drodze w swoim mundurze urzdowym.
Za powrotem oddziau z maej jego wyprawy, powstacy

bdc ju tylko o trzy wiorsty od Boha, dowiedzieli si e
mieli nieprzyjaciela przed sob. Droga prowadzia do wsi
Michaówki pooonej prawie nad brzegiem; naprzeciw niej

z drugiej strony rzeki o mae pó mili w prawo od Micha-
ówki jest miasteczko Tywrów. Szeremetjew z trzema szwa-
dronami uanów sta w Tywrowie, dwa szwadrony byy w Mi-
chaówce: wski lasek przedziela powstaców od Moskali.
Koyszko kaza zatrzyma si swoim , i zebrawszy oficerów
pyta, coby czyni wypadao. Niektórzy radzili unika boju
z powodu wieej przegranej ; lecz Edward Jeowicki odezwa
si z zapaem , i wanie dla tej przyczyny naley szuka
bitwy, nagrodzi poniesion, klsk i podnie ducia o-
nierzy. Wspierany mocno przez porucznika swego szwa-
dronu Borzewskiego, prosi jeneraa eby mu pozwoli wzió
na si ca t rozpraw, i otrzymawszy pozwolenie ruszy
najprzód. Do szwadronu Jeowickiego przyczyo si wielu
ochotników, midzy innymi kapitan Lepin; reszta oddziau
sza zwolna kierujc si na prawo.

Uani rozsypani po wsi, postrzegszy powstaców, dosiedli

koni niemal wszyscy i wybiegszy na pole w stron Tywro-
wa, uformowali si do boju. Z przodu zasaniaa ich wie
z wsk ulic, któr nadbiega Jeowicki; z lewego skrzyda
mieli rowy na bocie przecinajce drog innym szwadronom
Koyszki. Hufiec Jeowickiego nie móg mie pomocy od
swoich i musia dwójkami wysuwa si ze wsi w obec uszy-

kowanego nieprzyjaciela. Dowódzca jednak zagrza sowem
i przykadem, pierwszy puci si pdem i uton w rodku
nieprzyjacielskiego frontu, a onierze miao rzucili si za

nim. Ju Jeowicki utraci konia i broni si pieszo , kiedy
cay jego szwadron przecigym szeregiem wycisnwszy si
na równin, coraz szerszym tumem wpada midzy lance i

kule moskiewskie. Parcie wzrastajcej siy przez chwil nie-

znacznie brao gór, a nakoniec uani zmieszali si i ty
podali. Natenczas poczy si gonitwy: Moskale bici i ci-
gani uciekali do rzeki, która nie wszdy dawaa si zgrunto-

wa: wielu gino w nurtach.
Tymczasem reszta oddziau powstaców, okrywszy trz-

sawiska, zbliaa si tutaj. Niektórym udao si przebra
si wprost przez rowy i zaskoczy zbiegów u przeprawy.
Aleksander Jeowicki z Borzckim stanwszy na tamie my-
nu, strzelali do toczcych si w to miejsce najwszego ko-

ryta. Borzcki zniecierpliwiony nabijaniem strzelby, wola

16*
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uy swoich ramion niezrównanej mocy: chwyta Moskali za

piersi i rzuca do wody.
Szeremetjew widzc porak swoich, wystpi z Tywrowa

we trzy szw^adrony, ale bez dzia nie móg nic uczyni:
zbliywszy si tylko nad rzek dla przyjcia szczhwych
w ucieczce, poprzesta na flankierowaniu , bardzo niekorzy-

stnem w rozprawie z powstacami, którzy jeszcze w Krasno-
sioce dali dowód celnoci oka i dubeltówek.

Moskale stracili w polegych, rannych i utonionych do sta

ludzi: kapitan szwadronowy, kilku podoficerów i kilkunastu

onierzy dostao si do niewoli. Powstacy opacili wygra-

ne ranami dziesiciu walecznych: jeden tylko z nich zgin
od kuli przypadkiem po skoczonej ju bitwie.

W nagrod odwagi i wietnie odniesionego zwycistwa,
Koyszko na placu boju mianowa Edwarda Jeowickiego
rotmistrza szwadronu, pukownikiem kawalerji narodowej.

Korzy w nabytych koniach i rynsztunku bya znaczna,

wiksza jeszcze w pokrzepionem uczuciu wasnej dzielnoci.

Pooenie jednak caego oddziau, bjnajmniej si nie polep-

szyo; zakryte przed oczami i wodza i podwadnych nie-

bespieczestwa, otaczay zewszd.
Przeciw- pospolitym i jasnym prawidom partyzanckiej

wojny, przeciw wymaganiom samej naturalnej ostronoci,
jenera Koyszko nie stara si umkn rycho i skrycie od
podranionego nieprzyjaciela, którego atakowa nie móg, a

lka si mia powody: cofn si tylko do wsi Michaówki
i mylc nazajutrz blisko placu utarczki znale dogodn
przepraw, stan na noc obozem. Rot znowu by zupenie
zapomniany, o strzelcach konnych nadchodzcych z innej

strony, nikomu ani si nio. Szeremetjew wzi na siebie

owieci lepiej swoich zwycisców, e nie powinni byli zasy-

pia spokojnie na wieych wawrzynach. Przysa proszc,
aby si móg wddzie z dawniym swoim znajomym Aleksan-

drem Sobaskim. Koyszko doda Sobaskiemu szefa sztabu

i jednego obywatela: schadzka odbya si na promie daleko

od obu brzegów rzeki.

Jenera moskiewski, pocz w sposób peen delikatnoci
i po przyjacielsku skania powstaców do poddania si ca-

rowi. Chwali ich bohaterskie powicenie si i mstwo,
zdawa si nawet mie jeszcze bardzo przesadzone wyobra-
enie o ich siach, koczy wszake zastraszajcemi uwagami.
Mówi o wejciu Dwernickiego do Galicji, powiada e wie
jak cik klsk ponieli pod Daszowem, ostrzega, e zewszd
s cigani i prdzej czy póniej bd pobici; radzc wic
eby dla zasonienia siebie i kraju od smutnych nastpstw
bro zoyli, los ich bra na swoj odpowiedzialno, obiecy-

wa wyjedna najaskawsz amnestj. Propozycja ta zostaa

i
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przyjta jak zasugiwaa. Sobaski równie grzecznym
dworskim tonem odpowiada najprzód, e w obecnej chwili

do niego raczej naleao by ])odawa warunki ukadów
owiadczy nareszcie z powag, e on i jego wspóbywatele
walcz w sprawie, która si adn, przegran nie zamyka, i

wzili w rk or nie na to, eby go oddali za przebaczenie

Szeremetjew by jednym z tych dowódzców wojsk moskiew
skich , co w przeszej wojnie penej przykadów srogoci :

barbarzyiistwa ze strony zwolenników cara, zasuyli sobie u
Polaków na dobr pami i szacunek. Szlachetny jego cha-

rakter musia zapewne trzyma si w ciasnych karbach obo-
wisków; rozmowa parlamentarska z powstacami wszake
wicej moe dogadzaa jego sercu nieli surowej powinnoci.
Nie bya bynajmniej chytrym wybiegiem na ich szkod, a

mogli odnie z niej korzy, lepiej otworzy oczy na kieru-

nek swojej wdrówki.
Dnia 18 maja, Koyszko nie mogc przej Bohu pod

Tywrowem, szuka przeprawy nieco niej, a wszdzie znaj-

dujc czujno nieprzyjaciela, po stracie dwunastu godzin
czasu , umyli cign w gór rzeki do Janowa. Zby za
unikn wielkiej drogi, zwróci si znowu na wie Obodne,
blisko której wypoczywa zaprzeszej nocy. Maszerowano a
do witu 19 maja. Przed wschodem soca, kiedy oddzia
przecina gociniec pocztowy idcy z Bracawia na Winnic,
Aleksander Sobaski schwyta kurjera wyprawionego z depe-

szami do korpusu Rota. Jenera Szczucki raportowa jene-

raowi Rejternowi, i stosownie do otrzymanych polece, we
trzy szwadrony strzelców konnych i dwa dziaa stanwszy
pod Obodnem, zamkn buntownikom ostatni drog do
ucieczki.

Nim zdoano przejrze papiery i zastosowa si do po-

wzitej z nich wiadomoci, wychodzca z lasu na pole Obo-
dnego kolumna powstaców, znalaza si w obec nieprzyja-

ciela. Liczba z obu stron bya prawie równa, lecz wszelk
widoczn wyszo mieli Moskale.

Deszcz pada, po kilku dniach cigych trudów i po ca-

onocnym marszu, oddzia Koyszki szed opieszale ; zmczone
konie utykay czsto, jedcom kleiy si do snu powieki,

trudno byo utrzyma w porzdku rozwleky i przerywajcy
si szereg. Jeden tylko szwadron Jeowickich postpowa
na przedzie nieco w lepszym szyku. Zdawaoby si niepodo-
biestwem stoczy bitw, a tem bardziej myle o wygranej.

Szczucki mia wiee siy, wywiczonych onierzy na spasych
koniach, sta w gotowoci do boju, rozwinity front byszcza
polerown broni, zawczasu odprzodkowane jego dziaa prze-

budziy drzemicych przeciwników. — Ledwo wszake pi
adunków wystrzeli, utraci wszystko i sam by jecem.
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Powstacy nie mieli czasu rozpatrzy si i sformowa: huk
armat moskiewskicli porwa ich do boju jak zasta, natchnie-

nie rozdzielio na trzy hufce i kademu pokazao drog.
Edward Jeowicki ze swoim szwadronem rzuci si w prawo,
Jan Zapolski na czele drugiej garstki w lewo, Aleksander
Jeowicki wezwa kilkunastu ochotników i rodkiem pomkn
prosto na dziaa; reszta spónia si po zwycistwo, przy-

biega tylko zabiera zdobycz.

Ze szczupej chorgwi rycerstwa polskiego, zapa niós
do walki mniejsz poow, sto pidziesit koni leciao ude-

rzy na trzysta, sto kilkadziesit sni wieo zoranej i od
sot rozmikej roli, leao przed frontem i dziaami nieprzy-

jaciela. Moskale puszczali najprzód kule, potem kartacze,

o trzydzieci kroków plutonami dali ognia z karabinków.
Trzech tylko powstaców, a midzy nimi kapitan Skurat,

zgino od kartaczy; strzay rczne przestrach obróci wszy-
stkie w niebiosa: nim ucich ich turkot, amay si ju po
obu skrzydach szwadrony moskiewskie, w rodku artyle-

rzyci padali na lawetach. Aleksander Jeowicki, dobiegajc
w chwili kiedy kanonier zblia lont do panewki, wstrzyma
go krzyczc: nie strzelaj bo zginiesz! i tym sposobem jedno
z dwóch dzia nie wypaliwszy w trzeciej kolei swego naboju,

dostao si zwyciscom. Józef Borzcki, Tomasz Ciecha-

nowski, Stefan Zan, Józef Potocki, Aleksander Sobaski,
Ulatowski, Dbczakowski i kilku innych, oskoczyli zaraz

sub i zaprzg armat. Wymierzone cicia i pistolety nie

zdoay wstrzyma si natychmiast: kanonier który pierwszy
rzuci lont i odpasywa szabl, pad przeszyty kul z rki
Borzckiego. Pogo za pierzchajcym nieprzyjacielem trwaa
godzin, skoczya si o mil od pobojowiska. Wielkie i

pozorne konie cikiej kawalerji moskiewskiej , nie mogy
uj od zwinnych biegunów ukraiskich ; kilkunastu starych

sodatów Jego Carskiej Moci, rzucao liczny swój rynsztu-

nek przed jedn lanc powstaca, przed chorgiewk szyt
tajemnie, ciep jeszcze prawie od westchnie i ez patrjo-

tycznych Polek. — Umkn tylko lekarz, który by za fron-

tem, i udao si uciec trzem lub czterem onierzom. Przeszo
szedziesit rónego stopnia Moskali polego trupem; jene-

ra, pukownik, jedenastu oficerów i 299 strzelców z komi,
dostao si do niewoli. Dwa dziaa z najpikniejszym zaprz-
giem i penymi jaszczykami, oraz wszystkie bagae pomna-
ay warto chlubnej i korzystnej zdobyczy. Pozyskaa j
sama niezrównana odwaga i waleczno : wódz mia udzia
w zwycistwie tylko jako mny onierz. Widziano starca

z odkryt siw gow w najgstszym tumie rbicego nie-

przyjació.

llozprawa pod Obodnem, bya dla oddziau Koyszki
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kwcstj. ycia lub mierci; wygrana przyniosa mu t naj-

pierwsz korzy , e mia otwart drog^;. Nie bawic przeto

na miejscu, tego dnia jeszcze uszed trzy mile, nazajutrz

pomin Przyuk, a 21 maja stan naprzeciw Janowa. Do
wycignienia wszelkich innych poytków ze zwycistwa, bra-

kowao czasu; urzdzano si w marszu i na wypoczynkach,
bez wielkiego skutku.

Jeszcze na placu bitwy, jenera przemówiwszy z podzi-
kowaniem do Edwarda Jeowickiego , odda pod jego do-

wództwo zdobyt artylerj*); lecz e nie byo wasnych ludzi

usjiosobionych do suby przy dziaach, musiano zatrzyma
cz kanonierów moskiewskich. Nie przysza nawet nikomu
na myl ta ostrono, eby pomidzy posusznych, ale nie

w duchu nawróconych nieprzyjació, wmiesza pewn liczb
swoich. Reszta jeców, jak zwykle bya dla powstania tua-
jcego si we wasnym kraju, prawdziwym kopotem. Przed
pierwszym noclegiem puszczono wolno wszystkich onierzy

*) oto jest wiadectwo , które jenera Koyszko po wejciu ju do
Galicji przesaJ marszakowi Jeowickiemu, jako zasuon nagrod od
zwierzchnika, dowód szacunku od wspóobywatela i mi pamitk od
towarzysza broni w powstaniu. Umieszczam tu wiern kopj z oryginau:

Naczelnik siy zbrojnej Pow stania Podolsko Ukraiskiego,

do W, Pukownika

EDWARDA JEOWICKIEGO.

Kiedy w cigu krwawych bojów wszystkie papiery zatracone zostay,
a stanwszy w Galicji z boleci serca bro zoy przymuszeni jestemy,
— mio mi, oddajc hod zasugom i walecznoci WPana, powtórzy to
podzikowanie, które w dniu 7 maja 1831 r. jako jeszcze Marszakowi Po-
wiatu Hajsyskiego zoyem, za prace i gorliwo nad zbieraniem Po-
wstania w Powiecie Hajsysliim, któremu przewodniczye, jako te i

powicenie si, którego dae dowody przez uformowanie swoim kosztem
piknego szwadronu jazdy, a którego z mianowania mojego zostae do-
wódzc w randze rotmistrza z przeznaczeniem do puku Igo imienia Jeo-
wickich.

wietn wygrane pod Tywrowem, któr WPan odniose na czele
swojego szwadronu, miaem przyjemn powinno wynagrodzi mianowa-
niem Go w dniu 18 maja 1831 r. w obozie pod Michaówk Pukownikiem,
z zachowaniem dowództwa tego samego szwadronu.

Gdy odniesione w dniu 19 maja 1831 r. zwycistwo nad nieprzyjacielem
pod Obodnem , które si w znacznej czci walecznoci P. Pukownika
naley, daJo nam w zdobyczy dwa dziaa; zaczynajc mie artylerj, mia-
nowaem P. Pukownika dowódzc onej.

Pami walecznych czynów Obroców Ojczyzny Kolegów moich za\psze
mi obecn bdzie. Nie mog przenie, abym dzi po zoeniu broni, jako
Dowódzc nie przesa mu dowodu Jego zasug dla Ojczyzny, i nie powtó-
rzy podzikowania, jako te szczerej mej wdzicznoci.

Dowódzc Powstania Podolsko-Ukraiskiego

Benedykt Koyazko, Gm. General major W. Pol.

. Dau w Skalacie, 27 Maja 1831 r.

(M. P.) .
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i podoficerów, biorc tylko od nich sJowo e si przeciw
Polakom bi nie bd, a przy hojnym datku pieninym
obdarzajc serdeczn nauk o wolnoci; oficerowie zostali

w niewoli, albo raczej w uprzejmej gocinie wdrownego
taboru. Wszdzie obchodzilimy si podobnie z wrogami,
których los walki poda w rce nasze. Nie jeden z nich
paa drapien nienawici ku nam, wielu tylko bicz despoty
napdza do boju ; wszyscy jednak zarówno suyli przeciw
nam carowi — i tyle krwi, tyle ez polskich zlewao cigle
ojczyst nasze ziemi, tyle jków wydzierao si z wizie
do uszu braci majcych or i karki schwytanych ciemi-
ców na uycie praw odwetu — zemsta jednak bya od nas
daleko. Zdaje si e naród tak dugo bdcy mczennikiem,
nie mia jeszcze powoania orem pozyska tryumfu dla

swojej sprawy: powszechnie umielimy przebacza zwycio-
nym, nie umielimy korzysta ze zwycistwa. Wspaniao-
mylno i chrzeciaska cnota odpuszczenia winy, zostay
kwiatami w cierniowym wiecu Polski : moe nasiona z nich

nie padn na opok i powschodz kiedy ! Co wic wznio-

sych uczu byo dzieem, nie kadmy tego w karb bdów

;

nabdzilimy dosy z mniej zacnych powodów.
Po rozrzdzeniu artylerj i jecami, wypadao jeneraowi

Koyszce i wszystkiej starszynie oddziau, zaj si naj-

troskliwiej pomnoeniem swojej siy, do czego nowa zdobycz
nastrczaa szacown sposobno. Trzysta przeszo zabra-

nych koni, mona uwaa na czas niejaki przynajmniej, za

mao poyteczny nabytek, gdy byo dosy i lepszych swoich

;

ale trzysta wybornych karabinków, tyle par pistoletów i

paaszy, tyle siode wreszcie, to naleao ceni rzeczywicie
jak otrzymany w pomoc oddzia trzystu powstaców. Zwy-
cistwa pod Tywrowem i Obodnem rozgaszay si prdko
w okolicznych stronach: przybywali nowi ochotnicy, dawniejsi

straceni w rozsypce, wracali z domów; werbunek powstaski
móg i szybko, a teraz bya najwaciwsza pora oderwa
od wozów wszystkich zdatnych do ora ciurów i uzbroi
dowiadczonych ju w wiernoci rekrutów. Ale jaki psotny
duch nie dozwala niczemu wyj na poytek. Wozów liczba

pomnoya si niemal we dwójnasób, w szeregach nic nie

przybyo ; caa zdobycz w umontowaniu i rysztunku rozpeza
si po rku, nie przyniosa najmniejszej korzyci, owszem
obrócia si na zgubn szkod. Powstacy zudzeni zwodni-

czym pozorem, rzucali swoje dzielne konie i zwyciskie lance,

przesiadali na spase rumaki strzelców, wieszali na siebie ie
mogli broni palnej — wiatronoga jazda ukraiska, zamie-

niaa si w ciki a nie umiejtny hufiec dragonów. Wielu
oficerów i dowódzców przewidywao ju ze z tego skutki;

ale na ich przestrogi panowie wolontarjusze wykrzykiwali
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z obruszeniem: <(jakto! nie wolno nam uywa broni którmy
zdobyli?)) — Jenera próbowa rozkazywa, a w kocu mó-
wi swoim zwyczajem: «nie mam serca post^'powa surowie
z tymi, co si tak piknie za ojczyzn powicili, co 8% warci
najwikszej wdzicznoci i nagrody.))

Dla zapobieenia cokolwiek niesubordynacji i nieporzd-
kowi, tudzie dla uoenia nadal obrotów, d. 21 maja przy
odpoczynku porankowym odbya si w obozie rada wojenna.
Widocznie mdo u steru bya najblisz przyczyn wewn-
trznych niepowodze oddziau; starajc si wic podeprze
mikk wol zgrzybiaego wodza, dodano mu na wykonaw-
ców jego polece dwóch ludzi, których tgi i ywy charakter

obiecywa nieugito i popiech we wszystkiem. Odtd
jenera mia tylko wydawa na pimie rozkazy, sd na prze-

stpnych, i marszruty kadodzienne; a Jan Zapolski i

Aleksander Sobaski, odziani najwysz wadz wykonawcz,
mieli czuwa nad organizacj, przywodzi do skutku wyroki
karne, rozpoznawa drogi i pilnowa porzdku w pochodzie.

Za ogólny punkt denia naznaczono okolice Baru, gdzie

spodziewano si znale inne oddziay powstaców, pod ich

zason wypocz i uorganizowa si lepiej.

Korpus podolsko-ukraiski, od samego pocztku wzdycha
cigle do wypoczynku i zaprowadzenia u siebie adu; obu
tych rzeczy nie móg osign nigdy. Hufiec partyzantów,
zwaszcza w wojnie narodowej ziemian, powinien po wssy-
stkie czasy mie to na pamici, e ruch jest dla niego jedy-

nym przytukiem, bój jedynym sposobem wywiczenia si i

wzrostu. Lecz do pomylnych skutków w tym trudnym za-

wodzie, potrzeba niezmiernie zerodkowanej wadzy, jasnej i

opatrznej myli na czele, lepego posuszestwa i niezachwia-

nej wytrwaoci wewntrz : sowem trzeba wodza, któryby by
miaym wojownikiem i mdrym organizatorem, trzeba pod-
wadnych którzyby umieli nie tylko powici ycie, ale do
szcztu wyzu si z osobistej dumy. Koyszko do pónych
dni swoich zachowa odwag onierza, lecz talentu, co w ka-
dym wyszym naczelniku jest niemal szacowniejszym, a bez
wtpienia rzadszym przymiotem, talentu tworzenia si i

korzystania ze wszelkich rodków, moe nigdy nie mia,
moe pozby si z laty. Obywatele Podola i Ukrainy obok
najpikniejszych ofiar, przynieli do powstania wiele niepo-
prawionych jeszcze wad szlachty naszej : namitno do urz-
dów i tytuów, zgiek cierajcych si wiecznie pojedynczych
usiowa, i nakoniec zupeny brak wytrwaoci. W caej
hierarchji rozgazionego na mnóstwo odnóg naczelnictwa,
nikt nie pilnowa si cile swojego miejsca i nie pojmowa
wyranie swego obowisku : wszyscy dziaali gorliwie i czyn-

nie, ale wszyscy nie widzieli jasno ani co najprzód naleao
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przedsiewzi, ani do czego szczególnie dy. Zbrojna
gromada, która z natury rzeczy powinna bya sta si polo-
tnym hufcem i cigle kry po kraju, w miar swego
wzrostu wydawa z siebie uksztacone zarodki nowych od-
dziaów, zamienia si w cik i niepodn narol, pragna
przyspoi si do spokojnego gruntu i ssa z okolicy poywne
soki, na nieokrelony jaki koniec. Ogromny tabor, niby
zakad regularnego korpusu, i razem niby prowincja ukon-
stytuowana na wozach, trwa z dnia na dzie, wdrowa od
punktu do punktu, spotyka nieprzyjaciela zawsze niespodzie-

wanie. Klska pierwszej potyczki, rozwiewajc jego liczb
i na niej zasadzone nadzieje, nie zwrócia go jeszcze do
waciwego toru; wietne i szczliwe powodzenia dwóch
innych rozpraw, nie zdoay dosy podnie w nim raz stra-

conej ufnoci. Jaki defekt miertelny by w tem ciele, i

nic mu nie mogo wyj na poytek: zwtpienie ogarniao
wszystkich, zwycistwa obudzay tylko al, zgryzot i wza-
jemne wymówki za przesze bdy, za grzechy pierworodne
i póniejsze powstania. Powszechny sd zwala na przed-
wczesne poruszenie si Sobaskich wszystkie dalsze przy-

czyny zego; Sobascy nie mieli usprawiedliwia si wówczas,
odpowiadali tylko e nie z ich winy przeway si los pod
Daszowem. Znowu nastpoway bolesne uwagi nad tem, jak
wygrana bya prawie w rku, jakby nieporachowane przy-

niosa korzyci, i znowu opinja szukaa najbliszego wino-
wajcy. Szlachetny Orlikowski pokornie poddawa si pod
wyrok publicznego gosu, surowic oskara i potpia sam
siebie — za nieszczsne sówko nazad! Suszne perswazje
rozsdku i tkliwe usiowania przyjani nie mogy go uspo-
koi i pocieszy. Po Tywrowie i Obodnem, szef sztabu

powtarza zawsze: acó z tego ecie zwyciyli? na có
przyda si wasza bohaterska waleczno, kiedy ja ca rzecz

zgubiem w bitwie daszowskiej ! » Papiery znalezione przy
jenerale Szczuckim objaniy powstaców o rzeczywistym
stanie si moskiewskich; co za wzajemnie im samym przy-

bywao w pomoc, o tem nie mieli adnej wiedzy. Pocieszano
si wic sowami, ale w duchu kadego zamracza si widok
przyszoci. Powody smutku i trwogi, jakby umylnie na-

sane, zgromadzay si co raz bardziej.

Pod wieczór 21 maja, kiedy Koyszko przeszedszy Boh
w Janowie, stan na nocleg, przybyli do obozu najprzód
Józef Tomaszewski, a w godzin potem Wincenty Tyszkie-

wicz. Pierwszy wracajc z Galicji, schwytany by przez
Moskali, stawiony przed Rydigerem, i odesany pod stra
do ytomierza. Umknwszy szczliwie z rk nieprzyjació,

szuka swoich, i przyniós im dokadne wiadomoci o wy-
padkach, które towarzyszyy przejciu Dwernickiego za gra-
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iiic^' austrjack. Drugi, skoro popoch rozsypki daszowskiej
sparaliowa nowe pr/ygoto\N'«nia si zbrojnych, prafync przy-

najmniej osobjj swojij. wypaci ostatni dug sprawie ojczyzny,

stara si dosta do oddziau Koyszki. Droga bya nie-

pewna, nikt swobodnie podróowa nie mogt; naczelnik

spisku oddawna ju bed^cy w podejrzeniu u policji, tern

wicej mia niebcspieczestw przed sob; nic go jednak
wstrzyma nie zdoao; patrjotyzm zacnej i odwanej Polki
przyby mu w pomoc. Przebrany za wonic Panny Wiso-
ckiej (która udajc e spieszy odwiedzi miertelnie chorego
brata, udaa si wprost do jeneraa Rota z prob o kart
na wolny przejazd) bawi kilka godzin w obozie moskiewskim
w Woronowicy i przywióz do Janowa ostrzeenie o tu nad-
chodzcym nieprzyjacielu. To wszystko do reszty przygnioto
i strwoyo zachwiane ju umysy. Powstacy zerw^ali most
na Bohu, wymierzyli dziaa ku rzece, a jak tylko o zacho-
dzie soca ujrzeli z drugiej strony uanów moskiewskich,
pucili si na ca noc w pochód.

Dzie nastpny i jeszcze jedne noc trwaa mozolna w-
drówka krtemi manowcami przez powiat lityski. Koyszko
uchodzc od Rota i lkajc si spotka Szeremetjewa, dy
skwapliwie w okolice Baru, dokd prosto idc miaby tylko

sze mil drogi; posya czstych goców na wyszukiwanie
spodziewanych tu zasików, swój oddzia wycieczy forso-

wanym marszem, i o witaniu 23 maja stan na wypoczy-
nek pod wsi Majdankiem pukownika Belkiego, niedaleko
Kalnej Derani w powiecie latyczowskim. Skoatanemu
troskami wodzowi zdaje si e ju nie wiecia adna nadzieja:

za Barem i za tem wszystkiem co tu móg znale w pomoc
sobie, w Galicji przewidywa najpewniejszy ratunek. Korpus
zmczony bkanin po lasach nieznajomej strony, roztarty

ciarem wasnego taboru, straci ostatek adu, upad bardzo
na duchu. Chwila rozwizania jego losu bya bliska; lecz

majc tu za sob nieprzyjaciela, mia take o jeden marsz
przed sob rzeczywicie silne wsparcie. Przez ten czas po-
wiem kiedy poczone hufce poudniowego Podola i Ukrainy,
puciwszy si na kampanj w otwartem polu, z powanego
korpusu redukoway si do szczupej gromady : zawizek
powstania latyczowskiego krc na miejscu, cign do
siebie wszystkie oddziaki zbrojne pónocnych powiatów po-
dolskich, i stawa si nowo wzrastajcym korpusem. Wypada
teraz przeby jego dzieje.
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VIII.

Powstacy w liczbie 70 koni pod dowództwem Nagórni-
czewskiego zgromadzeni w lasach Zeniczkowice

,
poczli

sobie od kroków najwaciwszych formujcemu si od-

dziaowi partyzantów ziemian. Staraniem ich byo zatai

si jak najcilej przed okiem nieprzyjaciela , a pomnaa,
uzbraja, i wiczy swoje siy. Bez ustanku przeto zmienia-

jc stanowisko, obracali si po domowej okolicy midzy
Derani i Barem. Poowa oddziau zwykle odbywaa pa-

trole i ostrone wycieczki do przylegych obozowi wsi i dwo-
rów. We wsiach szlacheckich werbowano ochotników, w dwo-
rach mianowicie bogatych wacicieli, zabierano konie zdatne

pod onierza, sioda, wszelki or i ywno, dajc na to

kwity z ocenieniem rekwizytów. Obywatele yczliwi spra-

wie narodowej
,
jeli sami osobicie nie mogli jej suy,

mieli sposobno datkiem bespiecznie wspiera powstanie;

przymus pozorny zasania ich od przeladowa moskiew-
skiego rzdu. W miar wzrastajcej wieci o mocy od-

dziau, który midzy gminem uchodzi za komend z korpusu
Dwernickiego, co raz prdzej zwikszaa si jego liczba.

Szlachta i wocianie pojedynczo i po kilku, zbrojno i bez

broni cigali si do obozu. Z rozbitków uszyckich Mo-
niuszko przyprowadzi kilkunastu jedców; z Poskirowa i

Starego Konstantynowa przywdrowaa prawie wszystka mo-
dzie palestrancka. Trzech nawet kleryków pewnego zakonu
dao zamieni sukienk na ubiór wojenny. Sam przeor

wyprawi ich z klasztoru, mówic: «jestecie modzi, idcie
bi si za ojczyzn, bo i to powinno wita; nam starym
zostawcie tymczasem sub bo. My bdziemy modlili si
za was, my bdziemy prosili Boga eby bogosawi sprawie,

która jest razem spraw wolnoci i wiary. Nie raz Polska

znajdowaa zasiek na wojn w kocioach i klasztorach

swoich, znajdzie go i teraz: powiedzcie braciom zbrojnym,

e wszystkie zapasy naszego zakonu, wota z obrazu cudow-
nego Najwitszej Matki i skarby kocielne, w potrzebie

oddamy na ratunek ojczyzny.)) — W przecigu dni piciu
od 10 do 15 maja, hufiec powstaców liczy ju niespena
300 ludzi. Bagae jego byy zawsze szczupe. Kunia i

warsztat rymarski, gównie obciay ruchaw kolumn.
Skoro tylko zdarzya si sposobno rozoy narzdzia, ro-

bota majstrów pod pilnym dozorem sza szybko. Kady
przybysz natychmiast móg mie lanc, a chocia trudniej

byo sporzdzi siodo, byle munsztuk albo trzla, wola
choby siedzc na worku wypchanym sianem stan w sze-

regu jazdy, nieli suy w piechocie. Ta powszechna skon-

V
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no tutejszych mieszkaców do konia, ta ich nieufno
w sposób wojowania pieszo, nic dozwalay utworzy oddziaku
strzelców bardzo przydatnego w okolicy dosy lenej. Tylko
dla zupenego niedostatku koni, kilkudziesi^jt ludzi skadao
do czasu kompanjc piesz, z warunkiem wszake i za

pierwsz zdarzon sposobnoci wszyscy przejd na jezdnych;
jazda obecna zawieraa uzbrojonych w lance, paasze, i po
czci w bro paln, 220 onierzy.

Kiedy poowa oddziau z kolei swojej bya w czynnoci,
druga tego dnia wiczya si w musztrze, rano na piechot,
a wieczorem konno. Jedynym dawnym wojskowym, jedy-
nym instruktorem by sam dowódzca Nagórniczewski. Ale
ten czowiek cichy, skromny i agodny, przy niezmordowa-
nej czynnoci okaza wielk moc charakteru, trafn prostot
w wyborze rodków i rzadki talent atwego zaprowadzenia
porzdku. Ze stopnia swego tylko porucznik, ze znaczenia
midzy wspóobywatelami niemajtny dzierawca dóbr, umia
jednak tak sobie zapewni powag, e wadza najwysza
rzeczywicie leaa w jego rku. Najblisz podpor i po-
moc byli dla niego Aleksander Goyski chory powiatu,
i drugi znakomity wzitoci organizator zmowy. Ogólnie
przytem modzie szlachecka dawaa dowody gorliwoci,
zrzeczenia si mioci wasnej, i przejcia si obowiskami
onierza: sudzy i wocianie tern cilej i milej speniali
powinno obok swoich dawniejszych panów. Harmonja,
zaufanie i powszechna ochota panoway w obozie: nikt
prawie nie czu ciaru trudów i posuszestwa, chocia
zwierzchnicy pracowali szczerze, podwadni ulegali cile.

Z pocztku 70 jedców dzielio si na dwa plutony,
kady po rot 15 : pierwszym dowodzi Goyski, drugim jego
wspóorganizator przygotowa w powiecie. Wkrótce oba
plutony napeniajc si ochotnikami zamieniy si w dwa
szwadrony, a kady z omiu plutonów mia rot 12. Rozs-
dek naczelnika instruktora, potrafi ze zwykego regulamin
wojsk regularnych wyczy drobiazgowe i pedantyczne pra-
wida, a istotnie potrzebnych uatwi pojcie. Improwizo-
wany dywizjon w kilka dni przebiegszy szko plutonu,
z zadziwiajc sprawnoci wykonywa ju gówne obroty
szwadronowe. — Jest to przykad, który powinien omiela
ziemian zastraszajcych si zbytecznie niedostatkiem czasu i

sposobów do tworzenia porzdnych hufców w razie narodo-
wego powstania. Inny oddzia powstaców teje prowincji,
mniej szczliwy w organizacji, zostawi wietn nauk, jak
trzykro liczniejsze zastpy wiele lat musztrowanych soda-
tów carskich, nie zdoay oprze si zapaowi i odwadze. —
Gdyby na caej przestrzeni kraju patrjoci podnieli si ra-

zem, gdyby nie cisnc si w tumne gromady wszystkie, strony
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napenili ruchomemi oddziakami , hufce te waciwym try-

bem mogyby prdko obraca si w umiejtne szwadrony;
z takich szwadronów dopiero mogyby skada si puki^
korpusy. Nieprzyjaciel musiaby albo w masach trzyma si
stanowislc strategicznych, albo rozsypa si podobnie na
drobne komendy. Nieruchomy, coraz w przykrzejszem obl-
eniu, doczekaby si rozprawy z porzdnie zebran koo
niego si; rozsypany, wyginby niezawodnie. Lecz wanie
e powstanie nie byo powszechne, kilka tu i owdzie wszcz-
tych jego zawisków znajdowao si w trudnem pooeniu:
jedne od razu wpady na drog wielkiej wojny, inne prdko
zmuszone zostay w azardownych przedsiwziciach próbo-
wa szczcia.

Oddzia latyczowski wyczerpa ju swoj gniazdow oko-
lic z zapasów, cign na ni oko nieprzyjaciela, dla dal-

szego wzrostu potrzebowa koniecznie zaczepnej wyprawy.
Gos wspóobywateli wzywa go do miasta powiatowego,
gdzie caa zaoga skadaa si z 18 uanów i zwyczajnego
garnizonu weteranów, a Duchowiestwo katolickie i pospól-

stwo oczekiwao powstaców ze wszelk gotowoci na ich

wsparcie. Komunikacje z obozem odbyway si przez po-
deszych w lata patrjotów , a najczciej przez kobiety,

krewne i przyjacióki koczujcych wojowników. Zacne te

Polki odwanie puszczajc si na przykre i niebespieczne

podróe, przywoziy zbrojnym braciom proch, kule, proporce,,

kokardy, szarpje, bielizn i wiadomoci o nieprzyjacielu.

Nagórniczewski majc doniesienie, e waciciel wsi Wonko-
wiec, Ludwik Czerkas, którego Stempowski spodziewa si
zasta pod broni, wystpi nareszcie w kilkadziesit koza-

ków i strzelców, uoy by poczy si z nim i 18 maja
uderzy na Latyczów; dwoma dniami przed tern wiee no-

winy skoniy go ruszy z miejsca niezwocznie.
Kilka dam z rónych stron razem przynioso do lasów

eniczkowieckich nastpne podania o ruchu si moskiewskich.
Reszta garnizonu z Midzyboa wysza do Starego Konstan-
tynowa. W Barze stra miejscow skada tylko szczupy
oddzia weteranów. Wojska przeznaczone do pilnowania po-

wiatów : latyczowskiego , uszyckiego i przylegych , trzymay
si zawsze prawie na linji wielkiego traktu. We wsi Hrc-
miaczce sta puk kozaków, w Zinkowie bataljon piechoty

z dwoma dziaami, w Soodkowcach i Wonkowcach dywizjon

uanów. (Szeremetjew z reszt uanów by ju w Tywro-
wie). — Tego dnia 16 maja, przyby do obozu obywatel
najusilniej starajcy si pocign powstaców do Latyczowa.
Przywióz on im na sztandar chorgiew kocieln z obrazem
Matki Boskiej na dnie amarantowem, lamowan srebrnym
galonem, a równie peen wiary religijnej jak gorcy patrjota^
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bapa braci eby pod tym znamieniem wystpili do boju,

gdy ma gJboki^ ufno i to zapewni szczcie ich orowi.
J)waj dowódzcy szwadronów, ludzie modzi i polerowanych
wyobrae, ine chcieli przyjjj ozdoby, która wedle ich uwagi,

miaa by tylko prónym ciarem odrywajcym na stra
kilku onierzy poytecznych z lanc. Ale pobone rycer-

stwo skwapliwie wycigno donie po ten znak wicony:
wielu prosio o zaszczyt dwiga go i broni. Naczelnik
podziela ich uczucia, a nadto rad by ze wszystkiego co

jego hufcowi mogo nadawa jakikolwiek pozór regularnego
wojska. Przyjwszy wic chorgiew wyprowadzi zaraz cay
swój oddzia na pole, piechot rozstawi do koa na czatach,

a jedzie nakaza da prób wicze.
Uszykowane porzdnie szwadrony, robiy rozmaite poru-

szenia stpo i kusem, biegy jak do szary raz caym fron-

tem, drugi raz osobno, potem stany w czworobok koo
swego wodza. Nagórniczewski przemówiwszy krótko, wezwa
ksidza Belkiego, eby wysucha ogólnej przysigi rycerstwa
na wiern i wytrwa sub ojczynie. Ksidz uprzedzony
wczenie mia stosown przemow; po niej z podniesionym
krucyfiksem odczyta rot przysigi. Dowódzcy i podwadni
z odkrytemi gowami powtórzyli uroczyste luby, w kocu
wykrzyknli wszyscy: « niech yje ojczyzna i wolno ! mier
ich nieprzyjacioom!))

Parada odbywaa si w obecnoci dam i sdziwych oby-
wateli, którzy przyjechali odwiedzi obóz. Zapa i wewntrzne
ukontentowanie maloway si na twarzach wojowników; rado
i otucha napeniy widzów. onierze nie mieli jednakiego ubioru,

ale mieli jednostajne cliorgiewki przy lancach, kokardy naro-

dowe u wszystkich czapek; dzielno koni, rycerska postawa
jedców i zrczno obrotów, nadaway szeregom takie podo-
biestwo do regularnego wojska, e patrzcy z daleka wpadali
w mie zudzenie, gotowi byli prawie powtpiewa, czy nie cu-

dem jakim zjawiy si nagle przed nimi, tylekro myl wi-

tane i myl poegnane hufce z nad Wisy. Gosy pochwa i

zadziwienia, podniosy jeszcze bardziej pier zbrojnej braci;

w sprawiedliwych sercach obok szlachetnej dumy obudzio
si zaraz uczucie wdzicznoci; zagrzmia jednomylny okrzyk:
« niech yje nasz dowódzca Nagórniczewski!))

Powstacy pocignli na swoje stanowisko przygotowa
si do marszu pod Latyczów; gocie rozjechali si gosi
w powiecie najpomylniejsze nowiny o jego sile zbrojnej.

Skoro tylko popasy si konie i ludzie zjedli wieczerz,
oddzia ruszy na ca noc w pochód, i o wschodzie soca
stan obozem niedaleko Derani w lesie zwanym Wodziany.
Poniewa kolej suby przypadaa na szwadron Goyskiego,
dowódzca rozstawiwszy czaty i placówki, zwykym porzd-



256

kiem rozesa reszt i sam uda si na furaowanie i werbu-
nek. Patrole te odwiedziy Kaln Derani, Bucniow, Ka-
raczyce i wiele okolicznych dworów, wsi i majdanków. Kilku
modych obywateli z uzbrojonymi ludmi zacigno si do
szeregów, zebrano dziesitek koni z osiodaniem i kilkanacie
sztuk broni palnej ; ale za to upada nadzieja spodziewanego
zasiku z Wonkowiec. Goyski wracajc do obozu po-
strzeg na trakcie z Derani do Baru przemykajcych dwóch
jedców. Posana za nimi pogo w krotce przyprowadzia
do placówki obywatela Czerkasa z jego towarzyszem Czu-
chralskim: oba byli bezbronni i tuali si po lesie szukajc
wasnego bespieczestwa, bo skompromitowani w czasie za-

mieszek z powodu okólników Chrociechowskiego
,
póniej

gdy Szeremetjew nadcign, nie mogli jak powiadali, ani

odkopa ora, ani zebra przygotowanej siy.

Bynajmniej to jednak nie osabio dobrej myli w id-
cych zdobywa miasto, a wie o tej wyprawie rozgaszaa
si ju po okolicy i zapalaa przyjemne nadzieje. Znajdo-
wali si ju nawet ludzie troskliwi o administracj powiatu,

który spodziewano si jutro widzie oczyszczony z wadzy
moskiewskiej. Pewien znakomity urzdnik przyby z owiad-
czeniem e nie mogc suy wojskowo, chtnie powica si
na usugi cywilne, i obejmie rzdy w oswobodzonym miecie.
Powstacy przyrzekli uczyni mu zado i zamówili tylko

sobie, eby czeka na nich z obiadem. Nominowany rzdca
popieszy zabra si z kuchni i winem do Latyczowa. —
Tu za nim wyprawi Nagórniczewski modego adwokata
Czerwiskiego, który nastrczy si do pilniej potrzebnej

usugi. Mia on obaczy co si dziao w miecie, i jeliby
nadcign jaki nowy nieprzyjaciel albo zaszo co wanego,
po pónocy osobicie lub przez kogokolwiek da o tem wie-

dzie do karczemki bdcej w lesie na drodze z Latyczowa
do Warynki; jeliby za wszystko byo w dawnym stanie,

uprzedzi mieszczan o przybyciu nazajutrz powstaców. Nie-

obecno adnego emisarjusza w karczemce, miaa by zna-

kiem i nic nie stawao na zawadzie przedsiwzitemu za-

miarowi.
O godzinie 4 po poudniu 17 maja, Nagórniczewski ru-

szy w dalszy pochód, i póno wieczorem stan na boniu
w ród lasów starostwa latyczowskiego , midzy Zharkiem,
Majdankiem Belkiego, i wsi Kozaczkami.

Werbunek ochotników tak by rzecz naogow w tem
prawdziwie po powstasku obracajcym si oddziale, i
adna wie pomijana nie unikna wojenno -apostolskich na-

wiedzin. W kraju naszym rolniczym, rzadko zamieszkaym,
najszczliwsza okoliczno nigdy moe nie zdoa od razu

wszystkich wywoa do broni; lecz pewnie hufiec braci zbrój-
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•iiych, zawsze w kadym domku znajdzie serdeczny datek,

albo ochoczegfo towarzysza. Czsto te trafiay si i^ickne i

tkliwe przykady uczu patriotycznych, obudzajsicych si
nagle na widok wspóobywateli wojowników. W drodze z la-

sów deranioskich do latyczow^skich, Goyski postrzegszy
dwór Zliarek , mieszkanie dwóch braci Monkiewiczów znajo-

mych nieco jemu, wzi par onierzy i zboczy do nich.

Od czasu zwichnitych pierwszych porusze do powstania,
panowaa tu jak w wielu innych miejscach guclia cisza: nie-

wyrane pogoski o utworzonym w powiecie oddziale zda-
way si baniami, bro posza w gbokie ukrycie, gospo-
darze znowu wzili si do spokojnych zatrudnie wiejskich,

wiosna roztoczya im przed oczyma zwyke powaby swoje,
marzone obrazy wojny usuny si dalej. W domu by tylko

)rat starszy Jerzy, od miesica dopiero onaty z mod i

j)icknQ, maonk. Skoro jednak ujrza powstaców, skoro
usysza jak i dokd cign, nie da sobie wicej mówi,
kaza natychmiast doby or i sioda konie. ona nie
ustpowaa mowi w patrjotyzmie; pogod twarzy, sowami
penemi zapau i dobrej nadziei staraa si owszem pokrze-
pia jego mstwo. Mio modego stada ze witobliw
rezygnacj ulega mioci Ojczyzny; oboje dziko\vali Bogu
za szczliwe zdarzenie, oboje serdecznie ucaowali dowódzce
wojujcych powietników, owiadczajc mu w^dziczno , e
lubo mao znajomy, nie wtpi i w ich domu znajdzie prawe
uczucia polskie i nastrczy przeto sj^osobno wypaci dug,
któr)'by pozosta dla nich bolesnym ciarem. Dopiero kiedy
przysza chwila ostatecznego poegnania i m wyrwawszy
•si z obi ony dosiad konia, czuo kochajcej kobiety
wzia gór nad boliaterstwem Polki. — Moe i)rzeczucie

ostrzego j w duszy. — Zalaa si zami i padszy na rce
•Gopiskiego zaw'Oaa ze smutkiem: ((pamitaj e on jest

maonkiem, e ma by ojcem: bd dla niego w kadym
przypadku bratem, anioem stróem!)) Czowiek przyrzek
co byo w jego mocy, reszta naleaa do Boga.
W obozie, dow^ódzcy opatrzyli bro kadego onierza,

rozdali im adunld po wikszej czci z luftek, koniom ka-
zali da podwójn miar owsa. Rycerstwo jDosiliwszy si
oniersk straw, czekao przy ogniskach do j^ónocy; mila
tylko bowiem drogi przedzielaa obóz od miasta. Midzy
pierwsz a drug godzin, oddzia ruszy z miejsca i w^krótce
przymaszerow^a do umówionej karczemki. Czerwiskiego,
ani adnego posaca z Latyczowa nie byo; zmieszana' a-
górniczewski, wzi si do rozporzdzenia ataku.

Latyczów ley na wzgórzu, od zachodu i poudnia oblany
szerokim i botnistym stawem, przez który rzeka "Wok prze-
pywa. Tylko gocice z Nowego Konstantynowa i Litynia

Wrotnowski. i. jY
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id. suchym gruntem; z Midzyboa i Baru trzeba przejeda
przez groble i mosty. Poniewa powstacy przybywali od
strony Baru, i rozcige bota przedzielay ich od traktu
lityskiego, Nagórniczewski umyli faszywym atakiem od
Midzyboa uatwi sobie wstp do miasta i:)rzez dug,
grobl. W tym celu kaza Goyskiemu wzi dwa plutony^
z których jeden by karabinierski, uda sie w lewo, prze-

prawi si w Rudni za rzek, i wpadajc z przedmiecia Za-

woku, opanowa most, rogatki i hauptwacht u wjazdu do
miasta, a potem czeka dalszych rozkazów^; sam za zsadzi
drugi platon karabinierów na piechot, konie ich razem
z furgonami ukry w lesie, pozostaych pi plutonów roz-

dzieli na trzy czci i zaleci dowódzcom, eby skoro strzel-

ców poprowadzi naprzód, szli za nim kolumn a do poczty
listowej, a stamtd trzema rozchodzcemi si ulicami, osobno
debuszow^ali na rynek.

cisy w kadej czynnoci i zawsze zimnej krwi naczelnika

urzdza si pomau: rozdzielonej jedzie kaza jeszcze wy-
kona prób przejcia w szereg do marszu i formowania si
do boju. Tymczasem Goyski majc 10 wiorst drogi, z obawy
eby si nie opóni, dooy tyle popiechu, e daleko pr-
dzej ni gówna sia przyby do miasta, O witaniu prze-

biegajc Zaw^ok spotka i zabra 8 weteranów eskortujcych
winiów do Kamieca, schwyta kurjera, który wióz na
ledztwo oficjalist porwanego z domu, gdzie Malinowski i

Chróciechow^ski pisali odezw; uciwszy potem skobel opu-

szczonej rogatki miejskiej, wpad na hauptwacht, rozbroi
szyldwacha, i nim reszta stray zdoaa wyby z izby, ju
powstacy mieli w rku 18 karabinów znalezionych na sup-
kach przed drzwiami, i chwytali bezbronnych. Zdawao si
wszystko powodzi jak najlepiej. Dowódzca kaza zamkn
jeców, swoim stan frontem w szerz ulicy, a cielom zgro-

madzajcym si do naprawy przylegego mynu, popodrusza
deszczki na mostach dla prdszego ich zrzucenia w razie

potrzeby. Lecz dzie zajania, a jeszcze nie ])yo wida od-

dziau z drugiej strony i nikt nie przynosi wiadomoci od
naczelnika. Niecierpliwo i tsknota ogarniaa dowódzc i

onierzy. W tern uderzyy na gwat dzwony kocielne i da
si sysze w miecie turkot bbnów moskiewskich. ydzi
z powodu swoich zielonych witek ca noc modlcy si
w synagodze, wypadli tumnie i z okrzykami podziwienia

otaczajc oddzia zbrojny, wrzeszczeli e Polacy przyszli.

Niektórzy z nich poznaw^szy Goyskiego poczli wolaó : « nu

!

co Pan chory tu robi? czemu tak mao ma z sob Pola-

ków? wszak to w miecie chmara Moskaów! » — Goyski
zabroni swoim ludziom wdawa si w rozmow i na krok

rusza z miejsca, a wziwszy na stron kilku starszych y-
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dów, rozpytal sie u iiicli jak si rzecz miaa. Pokazao siy

e trzy kompanjc polowej piechoty, przy])ro\va(lziy w nocy
1000 rekrutów transportowanych do Kamieca. Moskale
mieli odbywa dniówk: rekrutów z jedna kompanjj]; umie-
szczono na przedmieciu od strony Litynia, a dwie kompanjc
rozkwaterowano koo rynku. Na^jle tedy znika pewno
zwycistwa

;
pooenie oddziau byo widocznie niebespiecz-

nem, gówna sia za w ogniu dopiero miaa postrzedz nie-

spodziewana liczb nieprzyjaciela. Ogie karabinowy rozpo-

cz si rycho.
Nagórniczewski wiodc piechot przeszed szczliwie

groble, spdzi jeden posterunek u rogatki i po maym oporze
drugi przy poczcie listownej; a gdy oba cofnwszy si razem
na rynek, uformoway acuch tiraljerów, rozsypa podobnie
swoich celnych strzelców. Podczas tej utarczki, kolumny
moskiewskie zebrane pod ratuszem, rozwiny si frontem do
trzech ulic, z których jazda powstaców wybiegaa kusenu
Oprócz dwóch kompanji eskorty, byy dwie kompanjc wete-
ranów. Pierwsze z nich, jedna po drugiej ogniem bataljo-

nowym przyjy debuszujc jazd; nastpne roziDOczy zaraz

rzsisty ogie rotowy. Powstacy jednak uszykowali si
szybko i porzdnie. Nagórniczewski cign natychmiast
strzelców", a cay oddzia konny jjoprow^adzi do szary.
W mgnieniu oka ucichy strzay, rozleg si w powietrzu
krzyk woajcych litoci nieprzyjació. Szcztki skruszonej

kolumny próboway jeszcze zamyka si w domach i dawa
opór: nasi zsiadszy z koni wpadli za niemi, przez okna
wyrzucali trupów, siekli i kuli zbiegów po ulicach. Mody
onierz zaufa prdko zwycistwu, rozpalony powodzeniem
nie umia zachowa miary w gonitwach : rozlecia si po
miecie i drobnemi garstkami toczy si w róne zakty.
W tem ruch od strony Litynia ostrzeg o wieym nieprzy-

jacielu. Ostatnia kompanja Moskali cigna swoim na po-
moc, wiodc nawet rekrutów opatrzonych w drgi. Po-
wstacy, ile icli mieszao si na rynku, poczli trwoy sob
i z ust do ust sia popoch. Pierwszy Czerkas który do-
wodzi czci jazdy i odwanie przodkowa jej w ataku,

straci przytomno umysu, nieroztropnie zawoa na cae
gardo: « zginlimy! uciekajmy gdzie kto moe, bo noga
nasza nie ujdzie, otaczaj nas ze wszd!)) Bóg wie jak przy-
widziao si komu e z wojskiem dya artylerja! po-
wszechny gos chwyci si bani: kady wrzeszcza « armaty!
ma Moskaów^! » i kady nie ogldajc si zmyka.

Xagórniczew"ski postrzeg natenczas swój bd, e nie

zosfawi rezerw^y. Wszelkie jego usiowania byy teraz da-

remne: ledwo zdoa zgromadzi piechot i kilkunastu jezd-

ców, z czem cofajc si wolniej zasania ucieczk reszty.

17*
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Powstacy jednak rónemi przesmykami wybiegajc za miasto,

ochaniali z przestrachu i zatrzymywali si pod lasem.
Wkrótce wszyscy niemal zgromadzili si na miejscu skd
oddzia rusza do szturmu; wielu nawet unioso z sob bro
zdobyt. W tej chwili nic jeszcze prócz zwycistwa nie

byo stracone.

Skoro strzay ucichy w miecie, Goyski nie otrzymujc
adnych rozkazów od naczelnika, posa dwóch ydów dla

dowiedzenia si co si tam stao. We dwadziecia minut
ydzi powrócili ze smutn nowin, a niedugo potem i sam
postrzegszy jedców nieadem wybiegajcych z grobli pod
gór, zabra' si take do odwrotu. Na przemian jednym
plutonem stawia front nieprzyjacielowi, a drugim przecho-

dzc mosty, cofa si stpo a do Eudni, dalej za popie-
szy kusem.

Gromadzcy si przy lesie powstacy patrzyli spokojnie

na odwrót agórniczewskiego, który cigany tylko do ro-

gatki, z garstk swoj porzdnie przyszed do nich i kaza
tumowi formowa si w zamiarze nowego ataku. Lecz raz

zachwiana odwaga nie ukrzepia si jeszcze we wszystkich,

a Czerkasowi nie wróci rozum. Przeraony sam myl po-

wtórnej bitwy, dowodzi gono e to nic nie warto, e trzeba

rejterowa czem prdzej
,
postrzegszy nakoniec plutony Go-

yskiego zawoa: aoto ju uani biega za nami od Rudni
i ty nam zajm; uciekajmy! uciekajmy!)) Tale krzyczc spi
konia i z nieodstpnym swoim Czuchralskim, skoczy pdem
w las. Za nimi kopno kilku, w inn stron rzucili -si

inni, i wnet mato kto zasta na miejscu.

Kiedy Goyski przymaszerowa do tego punktu, Nagór-
niczewski znowu mia tylko lud pieszy i kilkunastu jedców.
Razem z plutonem karabinierów, który wróci dopiero do
swoich koni zostawionych przy furgonach, z szwadronów
liczcych przeszo 230 onierzy, dorachowano si ledwo
80 jazdy. Z tak garstk trudno ju byo przedsibra co

innego, jak tylko zbieranie rozproszeców. W tym celu na-

czelnik kaza cign na stanowisko gdzie wypoczywano
ostatniej nocy. Znaleziono tu czekajcych ju kilkunastu

bdnych rycerzy, do wieczora zebrao si ogóem 140 koni,

nazajutrz i póniej przybyo wicej.
W miar jak wracay rozproszone siy, strata z wyprawy

na Latyczów okazywaa si co raz mniejsz. W boju po-

lego trzech tylko. Jerzy Monkiewicz, który na kilkanacie
godzin przed walk poegna on i przyczy si do po-

wstania, pad przeszyty kul; od strzaów take zginli dwaj
szeregowi. Ranni byli: mody Tomasz Dobkiewicz i pef^ien

stary szlachcic niegdy jeszcze konfederat barski. Pierwszy
ledwo dajcy znak ycia wycignity z pomidzy trgpów,
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po wyleczeniu si uszed v. rak moskiewskich; drugi ugo-

dzony w udo bagn(!t(Mu , tog(J dnia przyjeclia do obozu
])rzeprosi('', jak powiada", towarzyszów e musia icli opuci.
« Wybaczcie WPaiistwo — mówi — e wracam do domu

;

ale ja mam spolcojnc sumienie, bom w kadej wojnie naro-

dowej wypaci dug ojczynie. Suyem pod Puawskim i

Kociuszk, biem si^^ w omset szóstym i omset dziewi-
tym roku, stanem z braci i teraz. Bóg clicia, ebym za

kadym razem w pierwszej rozprawie odniós rano; przy

dawnycli wic bliznacli i wieym bólu, zwaszcza w moim
podeszym wieku, potrzebuj wypoczynku.)) — Prócz piciu
tym sposobem straconych rycerzy, oddzia nic odzyska nigdy
40 popochem rozegnanych w nieznajomo im i odlege strony,

gdzie niektórzy znaleli przytuek, inni wypadli w paszcz
policjantów. Straci nadto swoj chorgiew dziwnym przy-

padkiem. Ko pod onierzem, który j niós na czele huf-

ca idcego do szary, dranity postrzaem zwierzgn jedca,
a w biegu wlekc za sob chorgiew ustrzega w tuleju,

pokruszy i zszarpa j na szcztki. Nieprzyjaciel nie móg
chlubi si tryumfem: mia wielu zabitych, a wicej jeszcze

poranionych od pchni niewprawnego do lancy onierza.
Wród trupów na rynku znaleziono komendanta garnizonu
kapitana Dunejk i dwóch innych oficerów. Powstacy mi-

mo rozsypk, zyskali pótorasta karabinów i tyle adownic
z nabojami.

Obozujc reszt dnia 18 maja w lasach latyczowskich,

Nagórniczewski przyprowadzi do ^orzdku uszczuplony swój

oddzia, i z dwoma najwytrwalszymi pomocnikami zoy rad
wzgldem dalszych dziaa. Postanowiono posun si naj-

przód midzy wsie szlacheckie, eby wzmocni si nowym
werbunkiem, dla oywienia ducha przedsiwzi potem
atwiejsz wypraw na miasto Bar, i jeli szczcie posuy,
idc lasami po nad rzek Zharem wpa do Litynia, a stam-

td znowu uderzy na Latyczów i Midzybo. Gównym
widokiem tych obrotów by miao przecicie komunikacji
Kamieca z ytomierzem i z Rotem, o którym wiedziano e
ciga Kolyszk na Ukrainie.

W skutek takowego planu, tego dnia oddzia pomasze-
rowa wstecz swoj drog w las AYodziany, przeprawi si
jDrzez Wok, i nazajutrz stan pod Jabonówk przy trakcie

z Derani do Baru; lecz e wypada potrzeba zbliy si do
wsi Szyiniec, przed wieczorem przeszed na drog wiodc
do tego miasta od Michapola i Bebech. Boztasowawszy
obóz przy ogrodzie dworu szyinieckiego, Nagórniczewski za-

mierza przepdzi tu dni par, tak dla powzicia doka-
dnych wiadomoci o nieprzyjacielu, jako te dla wypoczynku
onierzy, przemokych w cigu kilku dni sotnych, a pod-
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musztrowania wieo zebranych ochotników. Drugi dowódzca
szwadronowy, zbkany w czasie rozsypki, znalaz si pod
Jabonówk i oba szwadrony miay ju po sto trzydzieci
kilka koni : piechota uzbrojona w karabiny liczya przeszo
60 szczliwie zahartowanego w pierwszym ogniu onierza.

O poudniu 20 maja, przyjechao do obozu dwóch oby-
wateli z doniesieniem, e asesor sdu niszego Dogutowicz,
zebrawszy band kacapów i gromady wocian ze starostwa
latyczowskiego na owienie powstaców rozpierzchych po
lasach, wpad do osady szlacheckiej Hauziniec i rabuje
szlacht za to, e wielu ich poszo do powstania. Przybyli,

zaklinali naczelnika eby da ratunek ciemionym. Nagórni-
czewski nie rad by uy swojej siy w rozprawie, gdzie
moga by rozlana krew biednych chopków gwatem pdzo-
nych do czynnoci przeciwnej ich yczeniom; chcc wszake
pojma otra usunego Moskalom, umyli o zmroku otoczy
wie i pojma albo pobi asesora z kacapami, a wocian
oszczdzajc jak najtroskliwiej, puci wolno, lub którzyby
mieli ochot wcieli do swego oddziau. Kiedy ju wszystko
byo gotowe do marszu pod Hauzice, nowa wiadomo
zapowiedziaa blisz i z waniejszym nieprzyjacielem po-
tyczk.

Wanie tego czasu dowódzcy wojsk moskiewskich pilnie

zwaajc obroty Koyszki, starali si otoczy go zewszd.
Co tylko znajdowao si komend rozstawionych w tych stro-

nach przez Szeremetjewa, cignli w jeden punkt dla za-

stpienia mu drogi. Doniesiono wic Kagóiniczewskiemu,
e tego ranku w miasteczku Derani o pótorej mili od
Szyiniec zebraa si sia zoona z bataljonu piechoty, dwóch
dzia, dywizjonu uanów i sotni kozaków, a po poudniu wy-
prawione patrole uday si w róne strony. Szwadron ua-
nów poszed pod Latyczów, kozacy za id ku Barowi, i za-

pewne o zmroku albo w nocy bd w Szyiiicach.

Stosownie do tej wiadomoci zmieniy si plany powsta-
ców i nastpiy wyjiadki, które dokadnie przedstawi po-
niszy wyjtek z pamitnika Goyskicgo.

(( Nagórniczewski widzc tak atw sposobno zaprawi
modego onierza, bez naraenia go na wielkie niebespie-

czestwo, nie chcia cofn si przed nieprzyjacielem, owszem
postanowi prz3'j go z gotowoci, która nam tern pewniej-

sz zarczaa wygrane. W tym celu, skoro tylko soce
zaszo, zrobiwszy naprdce przegld broni onierskiej, kaza
cign placówki, zebra obóz, i furgony* pod stra odpro-
wadzi nieco w ty na drog ku llanzicom. Oddzia za
swój rozporzdzi w taki sposólj. Stalimy na wzgórzu przy

drodze do Ilaluzinicc pod ogrodom dworskim okopanym
rowem. W koniec okopu przychodzia droga od Szelechowa
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i Jablonówki, a kozazy nie inof^li inn cinjicn ku nam z Do-
rani: drog t o kilka slaj od ogrodu przerzyna strumie
pyncy w gbi jarku: na strumieniu by wski mostek.
Midzy jarkiem a ogrodem po prawej stronic otwierao si
równe pole, po lewej leay zaljudowania folwarczne, a za

niemi rzeczka rozlewaa si w szerokie i grzskie ])oto. Na-
górniezewski wiec lvorzystajc z pooenia, ])Ostawi najprzód
szwadron mój z plutonem karabinierskim na czele, przy
kocu ogrodu wzdu drogi haluzinieckioj , a frontem do tej

co wioda od Jaljonówki: tu by nasz rodek. Przeprowa-
dzi potem kilkudziesit pieszycli za mostek, i umieci icli

w burzanacli i Icrzakach na prawem skrzydle o strza kara-
l)inowy od drogi : w tyle piechoty o pó staja na zakrcie
jarku równie ukry w cieniu j^agórka dwa plutony jazdy
pod dowództwem Moniuszki. Reszt drugiego szwadronu
z jego plutonem karabinierskim uszykowa na skrzydle lewem
pod zabudowaniami folwarcznemi , frontem do boku pilno-

wanej drogi; w kocu za zalmdowa nad botkiem utai
jeszcze l^ilkunastu strzelców. Placówka posuniona na gór
za strumie otrzj^naa rozkaz

,
jak tylko si nieprzyjaciel

zbliy ustpowa bez strzau, a piechota nie pierwej strze-

la, a Moskale przejd mostek i plutony karabinierskie
dadz do nich ognia. Wówczas dopiero piechota powinna
bya wzió im ty, a jazda Moniuszki kusem wyskoczy na
gór i zaj grobelk od lasu, z którego droga wycho-
dzi. rodek prosto w oczy, lewe skrzydo z boku dawszy
najprzód ognia, miay przy23uci szar. Rozporzdzenie
takowe lubo nie zupenie cile wykonane, dosy pomylny
sprawio skutek. Uszykowani czekalimy w najwikszem
milczeniu przeszo godzin. Z razu noc bya jasna, ale

wkrótco chmury powleky ksiyc i ciemno osonia ca
zasadzk. Tentent koni uwiadomi nas nakoniec e si ju
placówka cofaa: ujrzelimy j spiesznie wbiegajc w- szereg
lewego skrzyda. Hufiec kozaków zwolna spuszcza si
w gb jaru, a zatrzymawszy si nad mostkiem, jeden z nich
kilka razy powtórzy gono: akto idiot?» Gdy na to nikt

nie odpowiada, kozacy wadzc chorgiewki sdzili e si
zeszli ze swoimi uanami i mówic midzy sob: «eto na-
szyje" poczli mostek przechodzi. Nagórniczewski stojc
obok mnie przy plutonie karabinierskim, zapowiedzia e
jego strza bdzie hasem do bitwy. Jako skoro caa ko-
lumna wycigna z parowu i zbliya si dobrze

,
pierwszy

paln z dubeltówki, ja za nim wziwszy na cel jadcego na
biaym koniu starego z siw brod dowódzc powaliem tru-

pem, i wnet hukn z naszej strony rzsisty ogie. Kozacy
zmieszali si mocno ; niektórzy jednak zaraz odpowiedzieli
nam z janczarek. Wtenczas poprowadziem mój szwadron
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do szary, a cala masa kozaków nie dotrzymawszy w miejscu^

rzucia si ku wsi. Tam znowu przywitani ogniem strzelców
i szar, pólszwadronu uszykowanego pod oborami, zwrócili

si pdem na mostek, a widzc e ten zajty przez piechot
i na górze od lasu skd przyszli stoi nasza jazda, nie zwa-
ajc ju na strzay biegli w strumie i boto. Jedni osa-

dziwszy konie w bagnie zmykali dalej pieszo, inni wybrnw-
szy szczliwie pojedynczo i kupkami dyli w las. My tako
okrylimy boto i w rozsypce cigalimy uciekajcych.
Kady pdzi za swoim. W tej gonitwie postrzegem na
wzgórzu kilku kozaków, midzy którymi dwóch trzymao pod
rce trzeciego na maym ciemnym koniu w burce i kaszkie-

cie ceratowym. Z podobiestwa konia i stroju, zdao mi
si e to by nasz dowódzca drugiego szwadronu, jakimi
l^rzypadkiem daleko od swoich oskoczony i pojmany przez
nieprzyjació. Zwoawszy czemprdzej czterech onierzy
puciem si w pogo, i docignwszy uchodzcych wpadem
midzy nich we rodek: do jednego strzeliem z pistoletu,,

drugiego ciem na odlew w twarz paaszem. Ten walc
si na ty mojego konia nie wiem czy go tylko przestraszy,

czy pik, swoj uderzy; ale rozegrzany ko tak si rozhuka
e mi uniós o kilkadziesit kroków naprzód. Gdy w tyme
czasie ludzie bdcy ze mn, w pojedynczej walce mieli da
czynienia kady ze swoim, mniemany mój kolega któregom
chcia ratowa rzuci si gdzie w stron i znikn mi z oczu.

Przekonany wic em mu da sposobno uwolni si z rk
kozackich, nie dugo szukaem go wzrokiem i wróciem
prosto do onierzy zajtych rozpraw na miejscu. Trzech
kozaków leao ju skótych, czwarty zsadzony z konia nie
chcia podda si i broni si pieszo. Nadjechaem wanie
w momencie kiedy tak mocno uderzy drzewcem piki na-
szego podoficera , e tylko co go nie obali na ziemi. Ko-
rzystajc z tej chwili natarem na ostro, i gdy mi si zr-
cznie wymkn z pod piersi konia, ciem go w odkryt
gow. Dopiero teraz chwyciwszy mi za nog prosi o
])ardon, lecz nim zdoaem go zasoni, rozezowany podo-
ficer sprawi si po odebranym ciosie i przeszy go lanc,
na gniew mój odpowiadajc: aco pan tego psa aujesz,
on by panu nie darowa ycia.)) — Po skoczonej utarczce

pokazao si z obrachunku, emy nic nie stracili, jeden
tylko nasz by lekko raniony; mielimy za w zdobyczy
21 koni z rynsztunkiem i kilku jeców, midzy którymi
znajdowa si porucznik. Kozaków, prócz ranionych, zostao
na placu ubitych ])rzeszlo dwudziestu, a w ich liczbie kapi-

tan. Zapany ko jego i zdite z piersi dekoracje, co wszystko
porucznik bdcy w niewoli pozna, przewiadczyy nas o

tern. onierze przynieli mi nazajutrz jego krzye i medale.
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powiatlaj.ic i do mnie nale/j],, poniewa ja go pierwszym
strzaem zabiem. Ód ])orn('ZHika jeca dowiedzielimy si
.take, e caym oddziaem dowodzi adjutant jeneraa Rota
Czeczagów i na pocztku bitwy odniós cioka ran. Z opi-

sania jego ubioru poznaem, e to by ten sam, Ictórcmu do-

pomogem do ucieczki, biorc go za mego przyjaciela. Po-
zdzierane z kozaków czapki, adownice, paasze, janczarki i

tureckie pistolety, oraz dugie ich dzidy, przyozdobiy i

uzbroiy naszycli onierzy.

«

Odniósszy poyteczn zdobycz, a wiksz, jeszcze korzy
moralnfj, dla swego oddziau, Nagórniczewski uwaa roz-

tropnie, i nie wypadao bawi w bliskoci podranionego nie-

przyjaciela. Zrzekajc si wic wyprawy do Hauziniec, po-
stanowi okry Bar i ukrywszy si z drugiej strony tego
miasta, wywiedzie si dokadnie, jaka w niem bya zaoga,
i jeliby pokazaa si niesiln, uderzy na ni. Oddzia nie-

zwocznie ruszy w pochód i rano 21 maja stan obozem
w lesie midzy Czerniatyniem a Hoodkami w powiecie lity-
skim, o dwie mile na wschód Baru. Wkrótce przysza tu

wiadomo, e oddziaki powstania z powiatów Winnickiego,
jampolskiego i mohylowskiego, poczywszy si z sob w la-

sach koo Braiowa i Noskowiec, formuj jeden znaczny hu-
fiec, który da dziaa wspólnie z latyczowskim. Nie zda-

wao si to przeciwnem radzie zoonej naprdce w obozie;

owszem cieszc si z przybywajcej pomocy, ukartowano na-

zajutrz Bar opanowa. Skoro doniesiono o poudniu e bra-

cia zbrojni nadcigaj, Nagórniczewski uszykowa swoich, i

w kilkanacie koni wyjecha na spotkanie. Przyprowadzeni
przez niego, przy wzajemnych-okrzykach radoci, jDrzemasze-

rowali w porzdku przed frontem oczekujcych, i rozoyli
si obok nich obozem.

Oddzia nowo przybyy, zawiera 113 koni i 30 strzelców.

Jazda dobrze umontowana skadaa jeden dzielny szwadron,
piechota wszystka miaa pikn bro myliwsk. Poniewa
byo tu kilku dawnych wojskowych, ludzie doskonale umieli
musztr i w szeregach panowaa wielka szykowno; ale za
to nieatwo dawao si zgadn, kto istotnie sprawowa naj-

wysze dowództwo: kady ze starycli onierzy roci do tego
pretensje. Legjonista kapitan Kurowski, który przywodzi
hufcowi uformowanemu w Michaówce, i z pierwszym jego
zawiskiem odby chlubnie potyczk, jako rzeczywicie naj-

starszy stopniem, mia podobno najblisze prawo do ogól-

nego naczelnictwa; lecz e widziano w nim naogowe przy-
wary, inni nie chcieli mu si podda. Dymisjonowany po-
rucznik saperów Chopieki, mianowa si majorem dowódzc
caego oddziau; Olszewski podobnie dawny oficer, uwaa
si za równego jemu; nadto niejaki jDodoficer wykrelony
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z kontroli drugiego puku uanów, by instruktorem i de
facto kapitanem szwadronu , a pewien metr rysunków z Ka-
mieca, przybiera sobie tytu kapitana patnika. Obok tak,

rozstrychnionej wadzy wojskowej, obywatele, którzy najwi-
cej przyczynili si do zoenia siy zbrojnej, znamienici urz-
dami, majtkiem i nawet bardzo sdziwym wiekiem, skadali
co naksztat sztabu ; nazywano ich adjutantami, w naradach
za i sporach cigniono na t lub ow stron: jednoci ani

zwierzchniej powagi nie byo. Oddzia latyczowski bez tytu-

ów i licznych radzców, nawyky do cisej subordynacji i

familijnej zgody, z niemiem uczuciem postrzeg zaraz taki

stan rzeczy; póniej mia widzie przykrzejsze zgorszenie.

"W pierwszych chwilacli jednak, wszystkich gównie zajmo-
wa widok korzyci, jakie spodziewano si atwo odnie po-
czonemi siami : uchwalono wspólnie nastpnego dnia wkro-
czy do Baru.
W skutek tego postanowienia, obadwa oddziay o wsclio-

dzie soca 22 maja ruszyy z miejsca. Szwadron zbiorowy
trzech powiatów szed na czele. Za zblieniem si do miasta
caa kolumna pucia si kusem i wbiegszy na rynek ufor-

mowaa front przed ratuszem; std dopiero rozsyane byy
komendy dla zajcia rozmaitych punktów. Saba zaoga zo-
ona z samycli weteranów, nigdzie nie stawia oporu i ska-
daa bro pokornie, dowódzcy jej jDOuciekali zawczasu. Tym
sposobem wnet zostay zajte: odwach, dom kabakowy, skady
artylerji moskiewskiej i magazyny ywnoci. Dla utrzyma-
nia onierzy w porzdku, Nagórniczewski kaza Goyskiemu
natychmiast otoczy stra kabak, a sam wyprowadzi ko-

lumn za miasto i postawi koo szop artylerji. Goyski
zabrawszy na rzecz powstania z kasy kakabowej 1500 r. sr.

800 papierowych i 50 miedzi, rozpisa si na t summ
w Itsidze i zaleci zarzdzajcemu odkupem trunków, dosta-

wi do obozu take za kwitem pewn ilo wódki, araku i

miodu. Gdy w tem kapitan Kurowski i Olszewski nadbiegli,

przynoszc mu niby od naczelnika nowe polecenie , eby
dostarczy furau; powierzywszy wic w ich rce zabrane
pienidze, poj)ieszy do magazynów ywnoci. Byo tu para
tysicy beczek owsa, wiele mlci, sucharów, i znaczny zapas

kouchów baranich. Powstacy wziwszy ile na raz potrze-

bowali, reszt kazali bra i rozwozi pospólstwu zgromadzo-
nemu na targ jako w dzie niedzielny i jarmarkowy. Z wielk
tedy radoci gminu wszcz si ruch powszechny: jedni

z magazynów adowali wory na wozy, drudzy z skadów arty-

lerji wlekli do wody amunicj dziaow. Tymczasem w mie-

cie wesoa druyna zdzieraa ory i w sdownictwach por-

trety cara, bawia si widokiem poncych archiwów admi-

nistracji moskiewskiej. Wszystkie papiery policyjne i kahalne
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szy na stos; zachowano tylko w caoci ksiofjfi miojskic i

akta inaj^istrackie, do którycli rka obywateli zbrojnych przy-

daa jfszczo dokument ciekawy. Dowódzcy szwadronów
latyczowskich, majc przy sobie ej:czemplarze manifestu, przy-

frotowanooo niegdy })rzcz rad centralni], towarzystwa patrjo-

tycznejjo Podolan czyli junt, kazali regentowi takowy mani-
fest ogaszajcy powstanie i ogóln, konfederacj mieszkaców
Podola i Ukrainy, wciijgn do akt miasta Baru. ydzi
cieszyli si bardzo ze spalenia ich ksig i rachunków pobo-
rowych; powszechnie przytem okazali wielka przychylno
dla sj)rawy polskiej. Mnóstwo ich natrtnie prosio naczel-

nika eby pozwoli sprowadza do miasta i czstowa o-
nierzy ; a pewien bogaty kupiec, chcia ofiarowa na potrzeby
oddziau 1000 rubli, i ze zami w oczach wynurzajc swoje
uczucia, zarcza, e Izraelici podolscy maj, przygotowane
znaczne skadki , które przynios w ofierze dla kraju skoro
tylko rzd moskiewski zostanie w nim zwalony. Nagórni-
czewski nie przyj pienidzy, lecz prosi o w^skazanie mu
dwóch sprawnych i wiernych ydków, którzyby za dobr
opat podjli si na faktorów i szpiegów oddziau. Star-

szyzna niezwocznie wyszukawszy ochoczych i zdatnych do
tej posugi, stawia ich z uroczyst pork, e nie zawiod
zaufania. — Z mieszczan chrzecian i z modziey szlachec-

kiej zacigno si pod chorgiew przeszo 60 ochotników.
Konie zabrane na poczcie i w stajniach zbiegych urzdni-
ków moskiewskich, oraz karabiny weteranów^, posuyy
zaraz do uzbrojenia nowozacinych. Byo midzy nimi
dwóch z muzyki kocielnej, tych uyto na trbaczy dla szwa-
dronów.

Nawiedziny Baru, prócz szkód wyrzdzonych nieprzyja-

<:-ielowi, przyniosy powstacom wszelk korzy, jaka w po-
dobnej wojnie z napadów na miasteczka u nas wynika moe.
Wiele powodów znaglao ich do rychego odejcia z tego
miejsca. Pewna dama przysana umylnie od patrjotów z pod
Litynia, wzywaa eby jak najpieszniej cignli w t okolic,
gdy za dni dwa z jednej strony hufce przygotowane przez
ssiednich obywateli, z drugiej Pióycki mieli bra Lity.
Co raz bardziej okazywao si przytem, e nocleg blisko
miasta, mógby sta si szkodliwym dla karnoci i bespie-
czestw^a oddziau. Nagórniczewski umyli wic niezwocznie
ruszy na i)Owrót ku Hoodkom. Przed wymarszem rozpu-
szczono wszystkich jeców nowych i dawniejszych. Koza-
kom zabranym pod Szyicami dano po rublu sr. na drog,
a oficerowi ich 25 r. as. Obejcie si, jakiego dowiadczali
w niewoli, sowa które syszeli cigle z ust szlachetnego ry-

cerstwa, i nakoniec wspaniaomylno w^ ostatnim postpku,
uczyniy gbokie wraenie na tych ludziach nieszczciem
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tylko Ayprzonycli w jarzmo carów. Czule egnali powsta-
ców, badani póniej przez komisj ledcz w Kamiecu,
yczliwe dawali wiadectwo tak charakterowi dowodzcych
jako te sile i walecznoci szeregów.

Skoro zatrbiono na ko, szwadrony latyczowskie wyst-
piy zaraz, lecz szwadron trzech innych powiatów nie móg
si zebra, poniewa oficerowie jego zasiedli sobie przy bu-
telkach w miecie. Obywatele bdcy w tym szwadronie
chcieli ju wyczy z niego swoich ludzi i przej pod do-

wództwo Nagórniczewskiego ; ale ten nie rad psu zapro-

wadzonej organizacji, prosi ich eby byli cierpliwi, a dla

atwiejszego zgromadzenia nieobecnych, kaza swojej pla-

cówce stojcej od Latyczowa, rzuci faszywy alarm, w obozie

za puci pogosk e Moskale nadcigaj, spiesznie wiozc
piechot na wozach. Wybieg ten posuy dobrze. Wkrótce
zjawi si Chopicki i uszykowany dorywczo hufiec popro-

wadzi w pochód. Za nim, pilnujc porzdku i zbierajc
powózki maroderów, szy szwadrony latyczowskie. O wiorst
od Baru, nadlecieli czwaem Kurowski i Olszewski podchmie-
leni mocno, a wyprzedziwszy kolumn wstrzymali j, krzy-

czc, kto mia bez ich rozkazu ruszy szwadron z miejsca.

Wszcza si gwatowna zwada. Chopicki wzi si do pisto-

letów, jego wspózawodnicy take: kady z panów oficerów

woa na powierzonych sobie ludzi i gotów by si rozstrzy-

gn kótni: szwadron powstaców rozrywa si na garstki,

szykujce si jedna przeciw drugiej. — Zgorszeni takim wi-

dokiem dowódzcy oddziau latyczowskiego i3rzekadali swemu
naczelnikowi, i lepiej rozsta si z niesforn si, nieli mie
z niej zy przykad dla onierzy. Nagórniczewski kaza po-

min kóccych si i maszerowa dalej. Pod Hoodkami
dognali go najprzód trzej obywatele z onierzami, których

mieli prawo odj od zaburzonej gromady; niedugo potem
nadcigna reszta i nieadem sza za tyln stra Latyczo-

wian. Obadwa oddziay zatrzymay si na noc w lesie nie-

daleko Houbówki i osobno rozoyy swoje obozy.

Wieczorem przyby tu Wodzimierz Potocki i dwaj inni

obywatele, którzy po rozsypce daszowskiej nie mogc po-
czy si ze swoim oddziaem, w chopskiem odzieniu przemy-
kali si do Galicji. Od nich dopiero powziwszy pierwsz,

dokadn wiadomo o losie korpusu Koyszki , chcia Na-
górniczewski tern spieszniej dy pod Ijity i po krótkim

wypoczynku ruszy w pochód; lecz powstacy trzech ssie-

dnich powiatów bagali go, eby si zatrzyma na miejscu

przez dzie nastpny i dopomóg przywróci porzdek w ich

szwadronie. — Nazajutrz tedy upyway godziny na godzeniu

wewntrznych zamieszek, a mitrga z tego powodu wynika,
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przyczynia si dziwnie do fatalnej zmiany w dalszycli kole-

jach obu hufców.
Wielkieni jest to nieszczciem dla kadego oddziau ry-

cerstwa w wojnie narodowej, jeli znajda si w nim ludzie

stawicy pod wite godo walki za ojczyzn, niskie swoje

chuci i widoki; nieszczciem bardzo powszechnem w powsta-
niu prowincji naszych byo, e z dawnych wojskowych tak

istotnie potrzebnych i tak skwapliwie powoywanych na
czoo, wielu przynosio w gowach swoich tylko ciasne wy-
obraenia, a w sercach zepsucie odactwa, jakiemi despo-
tyzm monarchiczny i niemoralno ostatnich wieków, skaziy
najszlachetniejsze powoanie stanu onierskiego, zamieniajc
je w suebne rzemioso, w^ sposób dorabiania si fortuny.

W kraju majcym rzd ustalony i silny, w wojsku uorgani-

zowanem i regularnem , nagroda i kara mog w znacznej

czci wyrczy brak moralniejszych pobudek; ambicja i

wzgld na opinje, mog do w^ysokiego stopnia podnie wa-
leczno i charakter onierza; ale w Icraju gdzie i w^adza i

zbrojne szeregi tworz si dopiero moc samego ducha, w któ-

rym jest ródo ycia narodu, ten duch niebieski, czysty, nie

cierpi przymieszki najsubtelniejszj^ch naw^et pierwiastków sa-

molubstwa i podego interesu. Kogo ten w^ity ogie nie

zapali, kto na polu krwawem, gdzie miaa odrodzi si Pol-

ska, szuka dla siebie sawy, sutszych szlif, albo zota, ten

moe by dobrym onierzem jakich niemao mia i Mikoaj,
ale jeszcze przeto dobrym Polakiem nie by. Podobni rj^-

cerze fortuny, w zej doli najpierwsi zwykli zwija chor-
giewk, w powodzeniu prdzej czy j)óniej musi ich zobojt-
ni syto. Zdarzao si widzie midzy nimi takich, których
ambicja albo chciwo przestaway na bardzo maem.

Do wani rozrywajcej szwadron poczonych powiatów,
mieszaa si jeszcze cisza kwestja rachunku z pienidzy
kabakowych, w znacznej czci zatraconych po rku tych,

którym Goyski by je powierzy. Kapitan Kurowski zamy-
kajc sw^oj karjer, zrzek si w'szelkich tytuów' i jDraw na-
czelnictwa, byleby mu pozwolono dla osobistego bespiecze-
stwa na wasnym wózku jecha przy oddziale; inni ulegli

perswazjom zacnych i powanych wspótowarzyszów broni.

W skutek rozsdnie zaspokojonych sporów^, deputacja wysana
do Kagórniczewskiego prosia go, eby cay oddzia wzi
pod swoje dowództwo i urzdzi jak si podoba. Nagórni-
czewski zrazu wzbrania si tego, lecz gdy dano mu na
pimie przyrzeczenie bezw^arunkowego jDOsuszestwa i prawo
karania mierci nawet, kaza wystpi oddziaowi, dowódzc
szwadronu mianowa Chopickiego

,
plutony rozda Olszew^-

ekiemu, Haustetenowi i dwom obywatelom, a strzelców wcie-
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liwszy do swojej piechoty, utworzy kompanj, której komen-
dantem naznaczy Leducliowskiego.

Kiedy tym sposobem, z caej pónocnej poowy Podola,
zbrojne hufce zleway si w jeden zastp, Koyszko z reszt-

kami powstania powiatów poudniowych i Ukrainy, dc tu
dla zagarnicia w^szystkiego w swój korpus, rozprawia si
niedaleko z nieprzyjacielem. Ta sama niemal okolica, w^ któ-
rej przed miesicem ogólna zmowa Ziem Ruskich odebraa,
najpierwszy cios nieszczcia, bya teraz placem ostatecznej

rozprawy w boju. Dziwmym trafem wprawdzie los powstania
i nieprzyjaciel przywiza si gównie do imienia starego
jeneraa; lecz na szal walki, z narodowej strony ciyy
róne odlege wypadki , a mianowicie : poruszenia zbrojne-

wschodniej czci Polesia i rodkowego Woynia. Potrzeba
na moment odwróci do nich uw^ag.

IX.

Jeszcze w owych dniach lepszych nadziei i na nowo obu-
dzajcego si ruchu, którym rozsypka daszowska pooya
koniec, razem z usiowaniami oywionemi w rónych punktach
gubernji kijowskiej, powiat radomylski, najpónocniejszy jej

zakt midzy Woyniem, Prypeci i Dnieprem, wzi si do
broni. Dusz patrjotycznych narad i póniej naczelnikiem
zwisku w tym powiecie, by marszaek Onufry Gaecki. Czo-
wiek ten umiarkowany i rozwany, posiada ufno wspóo-
bywateli, a razem rzdowi nie zdawa si by niebespiecznym.

On umysy powietników sprzg jednem ogniwem, wstrzymy-
wa zagorzaych, pobudza ozibej szych; pod pozorem urz-
dze przeciw cholerze, zwiedzajc wszystkie okolice, przygo-
towywa powstanie, dla atwiejszego porozumienia si zwisko-
wych uzyska od wadz gubernjalnych wczesne zdjcie kordo-

nów zdrowia, majc dobrze napite sposoby wewntrz, chcia
je zastosowa do ukadów w ssiednich stronach i do wy-
padków zewntrznych. Wysacy jego dojedali do granic

królestwa, znosi si z Woyniem i waciw Ukrain, osobi-

cie naradza si z Tyszkiewiczem. Ostatnich dni kwietnia,,

wedle powszechnie wówczas zaleconych przepisów, powiat
jego dzieli si ju na okrgi, kady z okrgów mia wy-
tknity punkt zbioru i wojskowego dowódzc, dla caej siy
zbrojnej by upatrzony naczelnik. Lecz gdy wnet razem
doszy tu wiadomoci o usuwaniu si Dwernickiego ku Ga-
licji i wstrzymaniu powstania na Poviolu, a rozkazy Tyszkie-

wicza naznaczajce dzie 7 maja, zostay przejte i spalone

przez niechtnych, wszystko upado znacznie na duchu, za-
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wiso w niepewnoci. Gaecki dopiero widzc, e ogólny plan

nio niógl by przyprowadzony do skutku, a syszc o po-

wtórnycii umowach w powiecie owruckini i kijowskim
,
po-

stanowi zastosowa si do nich. Zebrawszy wiec rad fcorli-

wych obywateli, naznaczy termin powstania na dzie 15 maja,

i uchyliwszy poprzednie instrukcje, kaza ze wszystkich okr-
gów sile zbrojnej ciga si do miasteczka Czarnobyla.

Tymczasem w rozmaitych punktach trzech prowincji wy-
nike poruszenia, albo odkryte lady przygotowa, uderzyy
w oczy wadzom moskiewskim. Rzd chwytajc drobne wtki
rozerwanej zmowy, uczu pod palcami tkanin lec w ca-

ym kraju, wszdzie pocisn gwatownie swoje policyjne spr-
yny. Sprawniik powiatu radomylskiego, postrzegajc czste
zjazdy u Gaeckiego we wsi Sobodce blisko Radomyla,
mia ju go w podejrzeniu

;
gdy przytem jeden oficjalista

w Brusiowne, toczc szabl nieostronie, odezwa si, e j
ostrzy na Moskali i wzity do turmy móg wygada co wie-

dzia, a Zotnicki targowiczanin, mieszkajcy w dobrach da-

row-anych przez Katarzyn (któremu modzie czsto przysy-

aa w listach rysowane szubienice) , nagli sprawnika do
rodków czujnoci, ten niezwocznie doniós wojennemu gu-
bernatorowi o zym duchu obywateli i niebespiecznych rz-
dowi knowaniach marszaka.
W nocy 12 maja Gaecki otrzyma ju przez andarma

rozkaz stawienia si natychmiast przed gubernatorem w Ki-

jowie. Tre pisma i sposób w jaki byo przysane nie zo-

stawiay mu Avtpliwoci o co rzecz chodzia. Nazajutrz wic
wypraw^i bilety do ssiadów z oznajmieniem, e musi nie

czekajc dw^óch dni do terminu, z broni w rku wystpi
Av pole, zaleci im uwiadomi reszt zwiskowych, a sam
zebraw^szy domowników w towarzystwie kilku modycli ludzi

którzy bawili u niego na ten l^oniec, w^yruszy do Czar-

nobyla.

Sprawnik pilnie trzymajcy na oku Sobodk, teje go-
dziny pow^ziwszy wiadomo o tem, zaleci zaraz szeciu
zasidatelom eby z andarmami rozjechali si po powiecie i

pochwytali obywateli podejrzanych, a sam wziwszy oddzia
kozaków puci si w pogo za marszakiem.

Gaecki wstpi po drodze do Ksawerow^a, w^si swojego
brata Mikoaja, i chocia nie zasta jego w domu, zatrzyma
si na obiad. Tylko co zbrojni gocie usiedli do stou, wpad
suga i ostrzeg, e niedaleko dworu pokazali si kozacy.

Natychmiast cay orszak popieszy do koni i puci si przez
wie Kuchary do Woczkowa, gdzie chory powiatu Lipo-
man jako zwiskowy, przyj towarzyszy, kaza ludziom
swoim doby bro i wspólnie z przybyymi gotowa si do
odporu napaci.
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Wkrótce nadcign nieprzyjaciel. Sprawnik zatrzymawszy
si u bramy, posa na dziedziniec kozaków ze swoim kan-
celist, niejakim "Wgrzynowiczem, eby ten przemówi do
marszaka i jego towarzyszy, nakaniajc icb do zoenia
broni i zdania si na ask monarsz. Skoro parlamentarz,
znajomy dobrze obywatelom z przebiegoci w podych usu-
gach policyjnych, stanwszy przed gankiem ze swoj asy-

stencj, zabra gos po moskiewsku, posypay si z okien
gste strzay luftkami. "Wgrzynowicz pad ciko poraniony,
kilku kozaków lego trupem, inny porwawszy omdlaego par-
lamentarza pierzchnli nazad; sprawnik nie czekajc ich, po-
myla o sobie tak troskliw^ie, e go ju nikt nie widzia.
Powstacy rzucili si z razu w pogo, lecz nie postrzegajc
sprawnika, którego szczególnie pragnli schwyta, wrócili do
domu i poczli radzi co dalej czyni.
By pierwej projekt, zapawszy w "Woczkowie sprawnika,

powieszeniem jego da haso powiatowi, a rozbiegszy si
potem malemi hufcami przypieszy ruch powszechny. Ponie-
wa to si nie udao, uchwalono teraz zaoy obóz w lesie,

czeka tam na zebranie si powstaców i ze zgromadzon
si uda si do Kijowian albo Owruczan. Na stanowisko
obrano wie Biaosorolce nad Prypeci wyej Czarnobyla.

"Wie o wj^padku w" Woczkowde rozesza si po s-
siedztwie: obywatele gromadzili si koo swego marszaka,
i nazajutrz hufiec dosy ju znaczny cignc do obozu, na-

wiedzi Czarnobyl , mae lecz handlowe miasteczko. Mie-
szkacy rónego stanu i \vyznania ze szczer radoci powi-
tali rycerstwo, wedle powszechnego zwyczaju wyszli na
spotkanie z chlebem i sol. Nastpnego dnia w niedziel
15 maja, Gaecki odprawiwszy uroczyste naboestwo, z wielu

now'Ozacinymi ochotnikami wyszed do Bialosoroki.

Jak sama myl obozowania bya skutkiem instynktu wspól-
nego wszystkim naszym niedowiadczonym ziemianom, mia-
nowicie okolic lenych, tak te porzdki i organizacja w obo-
zach wszdzie rozwijay si podobnym sposobem. Poczto
w Biaosoroce od odezw i ustanowie wadzy. Gaecki na-

I)isa energiczn proklamacj do powietników i wyprawi
z ni Jakubowicza, a mianowany prezesem tak zwanej naj-

wyszej rady, naznaczy komisarzy, którzyby si zbrojn
opatrywali w ywno , konie i rynsztunek. Poniewa nie

byo nikogo z dawnych wojskowych, dowództwo powierzono
Lipomanowi.

Koo tak zaoonego ogniska , usiowania patrjotyczne

rozpromieniay si powoli. Co tylko gorliwo obywatelska
dostarczy moga, skadano tu w ofierze obok powice si
osolustych. Kobiety miay wielki udzia w pracach i nie-

bespieczcstwach swych mów i braci. Komunikacje z po-
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^viuteln, dowóz broni i iirochu, werbunek ochotników nawet,
odbyway si za porednictwem tych zacnych Polek. Po-
midzy niemi odznaczaa si szczegóhiiej zapaem i bohater-
sk odwag Aniela Piekowska. Omnastoletnia ta panienka,
pena wdzików i wychowana starannie, w czasie zmowy su-
ya zwiskowi jak najtroskliwszy konspirator, w czasie obo-
zowania powstaców na puszczy, odwiedzaa ich cigle jak
duch opiekuczy. Wielu modziey i sug z ssiednich do-
mów na jej gos wzio si do broni, wiele nabojów i potrzeb
dla onierzy, jjrzeszo przez jej liczne rce. Niezmordo-
wana w staraniach

,
powoaa sobie w pomoc swoje rówien-

nice, zaoya towarzystwo modych j^atrjotek, które miao
za cel gromadzi zapas bielizny, chorgiewek, szarpi, i tym
podobnych rzeczy. Z takim adunkiem, czsto maym wóz-
kiem tajemnie udawaa si do lasu i znowu biega napowrót,
eby braciom zbrojnym przywie korzystn przestrog, albo
pocieszajc nowin.
W kilka dni od przybycia do Biaosoroki, orszak po-

wstaców liczy ju przeszo 250 jedców i strzelców^ Lipo-
nian wasnym przemysem nagradzajc brak umiejtnoci,
szykowa i wiczy t si. Tymczasem sprawnik i caa jego
szajka policjantów pracowaa swobodnie po powiecie. Po-
rwano z domów mnóstwo obywateli, schwytano Jakubowicza
z odezwami; dowiedziawszy si z tych papierów o planie i

urzdzeniach
,
przecito drogi do obozu

,
j^oaresztowano ko-

misarzy powiatowych. Co raz smutniejsze doniesienia po-
czy zatrwaa patrjotów zbrojnych, ochotnicy przestali

przybyw^a, dawa si czu nawet niedostatek furau i y-
wnoci. Rada uchwalia natenczas i potrzeba szuka wspar-
cia w którymkolwiek z powiatów ssiednich, gdzie byy albo
by miay poruszenia zbrojne. Posano emisarjusza do Owtu-
czan, proponujc im poczenie si w jeden hufiec, z warun-
kiem, e strona mniejsza do liczniejszej przej bdzie po-
winna.

Owruczanie nieco pierwej jeszcze od Radomylan, take
pod przewodnictwem swego marszaka Wilhelma Hoowi-
skiego, rozwinli chorgiew pow^stania. Zgromadzeni najprzód
o pó mili od miasta powiatowego, uorganizowali si na-
prdce, pozdejmow^ali poczty i przejli znaczn partj rekru-
tów, których eskorta bro zoya, a wielu ich dobrowolnie
l^rzystao do swoich osw^obodzicieli. Wszedszy potem do
Owrucza pojmali sprawnika, zabrali kas skarbow^ zawiera-
jc 60,000 rubli asyg. i razem z wielk liczb now^ozaci-
nych, wyprowadzili napowrót do obozu niemao poytecznych
rekwizytów. Klasztor Bazyljanów, którego przeoony Siero-
ciski da dowody najgortszego patrjotyzmu, dostarczy
dwie armaty czterofuntowe i cztery modzierze; ksia, ile

Weotnowski. i. 1^
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ich byo zdolnych or obok krzya podnie, poszli dzieli
trudy i niebespieczestwa z braci zbrojna.

Wszystkie atoli pocztkowe powodzenia i korzyci prdko
obróciy si niemal w niwecz. Marszaek Hoowiski powi-
ca si z caej duszy; skadajcy rad przy nim, obywatele
Antoni Pausza, podkomorzy Rapsztyski, Kazimierz Zagórski,

dwaj bracia Zielenieccy i inni , byli ludzie zacni i gorliwi

;

mimo to powszechny brak dowiadczenia, brak jednej tgiej
woli i nastpnie niead, sparalioway zgromadzon si.
W gwarze obozowym rozwiny si bardzo naogi sejmikowe,
niektórzy przypomnieli sobie czasy augustowskie; myl o
gównym celu i czujno wojenna zaguszone niewczesnem
rozprawianiem i weselem, nie mogy by nagrodzone obfi-

toci odezw. Zebrao si wszake przeszo 500 zbrojnych
ochotników: piechot dowodzi sam marszaek Hoowiski,
jazd Zieleniecki. Poniewa liczba ta przewyszaa si Ra-
domylan, wypado z ukadów e tabor z Biaosoroki mia
przycign pod Owrucz.

Kiedy tak dwa obozy w stronach poleskich lec na
miejscu, zwracay ku sobie uwag nieprzyjaciela, tymczasem
koo ytomierza powstawa ten hufiec ruchomy

,
polotny,

który z dzielnym swoim dowódzc Karolem Róyckim, jednej

niemal godziny zbieg si w szyk umiejtny i zaraz szukajc
boju, znalaz pikn saw, nad Wis, a pukiem znanym z wa-
lecznoci i zwycistw koczy wietny swój zawód. — Po
zamkniciu caej naszej wojny, pukownik na tuactwie zdajc
swoim towarzyszom broni racliunek z tego co wspólnie z nimi
czyni, obdarzy nasz literatur historyczne krótkim lecz ze

wszech miar szacownym pamitnikiem. *) Nad to co w tej

ksieczce zawarte, nic mam adnych wiadomoci, a tre
jej wyraajc innemi sowy, nie potrafibym by zwizlej-

szym i tylko zatarbym ten l^oloryt obrazu, który tak wie-
oci uczucia i myli janieje. Przedsibior wic dzieje

oddziau od pocztku do koca umieci tu jak s opisane

przez jego dowódzc. Wypadnie mi tylko rozdzieli je na
dwa cigi.

((Towarzysze moi!)) — odzywa si pukownik, tumaczc
powód i cel swego pisma — "Nieraz przy ognisku obozo-

*) Powstanie na Woyniu , czyli raniitnik puku jazdy woyskiej,
uformowanego w czasie wojny narodowej polskiej przeciw despotyzmowi
tronu rosyjskiego, 1831 roku; pisany przez dowódzc tego puku Karola
Kóyckiego. EourgcB, drukarnia P. Soucliois et Cie. Ulica Jacues-
CcBur, N. 10.— 1832. in-8vo stronic 3;i. Na pierwszej stronicy znajduje si
lista imienna oficerów puku jazdy woyskiej , na ostatnicli Pie pu-
kowa. Taki jest tytu i skad broszurki, wydanej z mnóstwem lildów
drukarkich, które pozwol sobie poprawie: wedle pisowni, jak w cali^ni

dziele zachowuj.
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wem, wieczorem, rliciiilein wam ]iowtórzy poczi^tkowc szczc-

<róy, tyczce si dziaa nasze<^o puku, od chwili zawitj,zaiiia

cnego; ale utrudzeni co dzie marszem, all)0 krwawjj, roz-

praw z wrogiem naszej ziemi, szukalimy spoczynku wo
nie krótkim, albo te zaledwo posileni pokarmem, rzuca-

limy nasze ognie, aby nieprzyjaciela znale przy jego. —
Tak zszed czas znojów miych, czas nadziei szczcia! Prze-
min on jak gody wesoo, bo my trwogi nie znali ! Smutnie
czujemy obecne nasze pooenie, w którem starali sio nasi

nas postawi, i teraz niestety! nadto mamy czasu przyjio-

mnie o tern co byo.o
« Zgasy ognie obozowe ! rozsiodane konie nasze ! groty

naszych lanc rdzewiej! — My smutni! ale tyran zwycistwa
nie ma, koszt na kupny tryumf swój wygrabia on z fortun

naszych. — Tysice naszych braci katuszy jego ulego, uku
na dzieci nasze kajdany; ale mio kraju, ale nadzieje bytu
naszego, wyrwie chyba z kadem z osobna sercem. — Nie
zapominajmy wic obozu jak cnoty narodowej !»

((Wiadomo o rewelucji narodowej w prowincjach na-

zwanych królestwem polskiem, przyjlimy na Woyniu z tak
radoci, jakiej doznaje dziecko na widok matki obudzonej
z letargu, które si ju miao za osierocone, — Odwiedza-
limy si wzajemnie w domach naszych, a wzrok kadego
przy pierwszem spotkaniu si by obrazem uczu, jakiemi
serca napenione byy. Nadzieja wskrzeszenia ojczyzny, praw
narodowych i wolnoci, janiaa na licach modziey. Starcy
nasi zdawali si odzyskiwa zdrowie, a kobiety nasze zorze-
czyy swojej pci i silom. Mao mówilimy z sob, niema
rado przepyna wszystkie serca krwi polsk ywione, a

ucinienia rk odtd mocniejsze si zaczy. — Postpy re-

wolucji stopniowo do nas dochodziy. Duo modziey na-

szych prowincji udao si pojedynczo do obozu pod War-
szaw. Zimowa pora bya. — Ja, jak wiecie moi koledzy,

po dwudziestoletniej blisko wojskowej stibie i dugiej sa-
boci, nie byem jeszcze w stanie dzieli tych pierwszych
trudów walecznego wojska naszego. Czekaem wiosny abym
móg zanie reszt si, ostatek ycia, tam gdziem je zanie
by powinien. Zdawao si przytem, e uzbrojeni w miej-

scach naszych rodzinnych, uyteczniejsi sta si moemy po-

wszechnej sprawie naszej. — Czas pyn dla naszych chci
zbyt leniwo , a rzd narodowy z Warszawy nie wja-zek nic

stanowczego
,

jakiego rodzaju chce mie powicenie sio

z nas.

»

((W tym przecigu staraem si wyrozumie fabrykantów
lenych, zawoanych strzelców, i z pociech znalazem, e
nie mniej jak ja kochaj Polsk. — Powikszyem natych-

miast u siebie wyrobek leny, i rachowaem w okolicy trzech

18*
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mil, e na pierwsz wiadomo, pod pozorem polowania
w borach, omset przeszo strzelców stanie. Kilkunastu z nich

wiedziao ju o moich zamiarach, nie wiedzc o sobie; ci

mieli swoje sekcje. Ale wiecie koledzy moi, e w tym sa-

mym czasie wielu z was pojedyiiczo odwiedzalicie mnie
w mojem ustroniu, i nakoniec podobao si wam zaszczyci
mnie waszem zaufaniem, oddajc mi tymczasowe naczelni-

ctwo nad sob. Nie odmawiaem wam mojego towarzystwa,

towarzystwa mówi, bo w^' mnie znacie, i wierzycie zapewne,

e oprócz szczcia kraju innych da nie miaem. Interes

wasny w tej epoce czarniejsz by zbrodni nad wszystkie

inne, a mio wasna o tyle tylko przebaczana, kiedy przez

ni przewyszalimy innych powiceniem siebie. — Zosta-

wiaem on i picioro dzieci. Ukazy krwawe tyrana wy-
diiue. w tym wanie czasie, wszystkie podobne sieroty z do-

mów przeznaczay na Sybir. — Pody m! stokro podlejszy

czowiek! któryby takiemi ofiarami dopuci si kupowa
jakiekolwiek widoki dla siebie na ziemi. Ojczyzna sama
tylko ma do nich prawo, przy jej tylko otarzu te drogie

sercu mojemu istoty zostawiem. Tak mielicie rkojmi
mojej bezinteresownoci: z miaoci pytam was, czycie
w czynnociach moich j wyledzili?"

((Wiosna i nadzieja szczcia naszej ziemi zasiliy zdro-

wie moje. — Zazdrocilimy bohaterom Grochowa i tylu in-

nych bitew; a wzgldem nas jeszcze nic nie wyrzeczono.
Nienaznaczono wodza, ani czasu, w którym moglimy zacz
dziaa, a wojska ciemicy naszego, z najwidoczniejszym
przestrachem, obsiaday jednak w^aniejsze punkta naszych
prowincji. Korzystano z czasu cholerycznego: kada wie
miaa wart aby utrudzi przejazd, a tem samem zerwa
komunikacj mieszkaców. Bro wszelk, kosy, noe, sie-

kiery nawet odbierano; a do mczenników dawnych z pod
sdu sejmowego, dodawano bez przekonania, bez pozoru sa-

mego, co raz nowe ofiary i wywoono do Kurska.»
((Jak kiedy noc zbkanego wdrowca wschód soca

uradowa, tak uradow^aa nas wiadomo, e nasz sawny,
nasz waleczny Dwernicki, przeszed Bug i krwaw drog ku
nam maszeruje. Wiadomo ta dosza mnie i>o zwycistwie
pod Boremlem. Dwadziecia pi mil, i wojska moskiewskie
dzieliy nas od tego bohatera: drcemi sercami czekalimy
chwili dziaania. Ni przestrze miejsca, ni korpusy na-

jemne i niewolne, nie byy przeszkod dosta si nam do
niego.

»

((Z 13 na 14 {2iy) kwietnia, W*** P*** syn znanego wam
z patriotyzmu i walecznoci pukownika , komunikowa mi
I)olecenie pana Chrociechowskiego powstania na dzie 15

(27) tego miesica. Krótki ten termin zwróci mnie z drogi
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w której byem illa widzenia siy z lirabij^ Wincentym Tysz-
kiewiczem : zwróci mnie do domu, abym wezwa was towa-
rzysze moi, na czas, na ten dzie wspólnego naszego wesela.

Ale zaledwo wyjirawiem rzemielników do wV)icia grotów na
drzewca przygotowane w borach, a tein samem odkryem si
z zamiarem naszym , smutna przygotowaa si wiadomo,
która cisna serca nasze, jak mróz grudniowy ciska nasze
wody; ale on ciska tylko powierzcini, a rzeki pyn nie

przestaj : tak równie uczucia nasze smutnie obcione byy,
ale mio ojczyzny paa w sercach nie przestawaa. — Bo-
hater nasz, syt sawy, której nie przeyj Polacy, amic si
korzystnie z pi razy wksz od swojej si, a widzc no-
woprzybywajcego nieprzyjaciela, chcia ocali zasuone kra-

jowi, waleczne swoje wojsko, wszed z niem w granice Austrji.

Pan Chrociechow^ski odwouje powstanie naszych prowincji,

a nieszczliwe to odwoanie dochodzi nas tego samego dnia
li) (27) kwietnia w wieczór, kiedy wielu ju byo skompro-
mitowanych. — Komu wystpek ten przypisa? jak go na-

zwa* zbrodniczym, czy nierozsdnym? nie wiem; zorzeczy
mu jednak musz, bo widziaem okropne skutki, i z wami
byem bliski pa jego ofiar. Wicej on nam jeszcze zego
zrobi, bo zawiesi dziaania naszych, a odkry wrogom za-

miar w dowodach, i w ca przygotowan rewolucj naszych
prowincji zaszczepi niesprysto i zada pytanie: czy nie

jestemy zaniedbani zupenie? Czyn ten i uwagi nad nim
zachwiay mniej odwanych, a srogo rzdu elaznego le-
dzia wszystkich tych, na których padao najmniejsze podej-
rzenie poruszenia, i na nowo wizienia po powiatach dope-
niano ofiarami.))

(•Sobascy, Wincenty Tyszkiewicz, Jeowieccy, Potoccy,

Korsak, Rzewuski, Dobek, Bernatowicz, Nagórniczew^ski, Go-
yski, Pobiedziski, i wielu innych obywateli Podola, wyszo
uzbrojonych w pole, a wkrótce szesnacie szwadronów ka-

walerji i znaczny oddzia piechoty uformowano pod naczelni-

ctwem dawnych wojsk jeneraa Koyszki.— Kady z tych sj^nów

ojczyzny paa zemst i chci l3ronienia swojej ziemi. —
Dla nas koledzy moi naznaczyem dzie 17 maja*) do wy-
stpienia zbrojnego. — Przy zawizaniu si naszego oddziau,
wykonaem przysig , któr pamitacie : ((Nadesza chw-ila

janiejca litoci Boga, nikn zastpy tyrana przed nielicz-

nemi rotami walecznych braci naszych! Ja, Karol Róycki,
przysigam P. B. W. w T. . J., e obrany tymczasowym

*) w tekcie kadzione s daty podug kalendarza ruskiego, przy nich
czasem rzymskie w nawiasach. Dla uniknienia niejednostajnoci , odtd
bd kad same tylko rzymskie, czyli nowego stylu.
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naczelnikiem oddziau, wadzy mojej nie uyj inaczej jak
ku dobru Ojczyzny naszej! Od czego mnie nie odstrczy
adna moc, boja przeladowania; nie ujm wszystkie skar-

by wroga, ani adne widoki osobiste ; tak mi Boe dopomó
i niewinna mka Ch. Pana,)) — Podobn kady z was wy-
kona przedemn, albo upowanionym, z dodatkiem: «e na
czas i miejsce wyznaczone przez tjmiczasowego naczelnika
stan, i cokolwiek mi 2:)oleci wykonam.))

Z 16 na 17 zebralimy si w lasach Korowiniec maycli,

o mil cztery od ytomierza miasta gubernjalnego Woynia,
osadzonego dziaami i wojskiem; ale zebralimy si nie

wszyscy. — Bo wiecie, e ze spiskowych naszych, jedni j-
czeli od tego dnia w kajdanach, a niektórzy odcici byli

nieprzyjaciómi naszymi; niektórzy za przeraeni odwoa-
niem dawniejszem, haniebnie pozostali w domu, i zamiast
wjTachowanycb 480 koni, stano 130. Ubolewalimy nad
tymi, którzy zostali ujci, a mao odwanymi pogardzili.)*

«Nie wiele palnej broni i paaszów uzbrajao nas; ale

uzbrajay nas lance, ta odwieczna polska bro, której kada
inna ustpi musi. — Pod okiem trwoliwego tyrana rzdu
nie mogem wam dostarczy zwykych grotów, ukute wic
zby bronowe i podostrzone zastpi je miay. Nieraz u nas
narzdzie rolnicze przekute byo na bro; naszej za broni,

na oswobodzenie ziemi, o jak mile uylibymy do roli!»

«Na miejscu zbioru podzieleni bylicie na cztery plutony.

Przeznaczyem komendantów plutonowych, podoficerów ; usta-

wieni zostalicie w szereg; kilka mniejszych porusze byo
pierwsz nasz musztr. — Uprzedziem was, e ulego
i cise wypenienie polece, niewchodzenie w zamiary moichde marszowych, jest koniecznem. — Do szanowania spo-

kojnoci i wasnoci mieszkaca nie potrzebowaem was za-

chca: samicie to czuli równie jak ja; a tak fura, ywno,
przewodnik, i wszystko zgoa pacone byo. — Wskazana
Wilia bya na prdce suba obozowa, suba placówek i wi-
dct, której pierwszej ju nocy w porzdku zajy miejca swoje.
— Zwiski przyjani, ssiedztwa, pokrewiestwa tam zaraz

zawieszone byy; szacunek wzajemny pozosta, a wze spra-

wy witej wiza nas silniej nad wszystkie inne. — Jedne
uczucia, jedne cele nasze byy, tak jak my bylimy dziemi
jednej ziemi. Sowa: Sawa Bogu, w miejsce dzikiego hurra,

zaleciem wam powtarza przy ataku. — Rozesaem szpie-

gów w róne strony dobrze zapaconych, i zamierzyem sobie

l<ilka szybkich marszów zrobi w rónej dyrekcji teje oko-
licy, eby pod zason nasz mogli wyj z nami inni gotowi
ziomkowie nasi. Po czem mielimy si uda na Podole,
wesj)rze powstanie Koyszki, i w miar naszego powodzenia,
/nmierzacm powróci, zebra moich strzelców pieszj'ch, osa-
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dzi nimi nieodstpne miejsca w lasach midzy Romanowem
a Zwialilcm; te chciaem mie xa ])unkt oparcia si, a jazdj,

przecina mielimy bliskie traktaty transportowe, prowadzce
z c^lebi kraju do armji czynnej nieprzyjacielskiej. — Oddali-

limy si natychmiast w prostej dyrekcji na Lubar, a z 18

na 19 w nocy, odmiennym kierunkiem zl)lieni bylimy od
ytomierza o dwie i pó mili, zawsze jednak na prawym
brzegu Teterowa. Stamtd w kierunku Uanowa 20 z rana
przeszlimy dwa trakty ytomierskie. Zwikszy si nasz od-

dzia, a nieprzyjaciel mia trzy róne strony do szukania nas.

Kilka dni unika spotkania si z nim konieczn byo potrze-

b, ju to dla pomnoenia si naszych, ju dla wprawienia
ich w dokadniejsze ruchy frontowe, które w marszu ile razy

pozwalao pooenie, powtarzane byy. — W Koroczenach
odebraem wiadomo, e znaczny transport rekrutów, z nie-

wielkim pieszym konwojem prowadzony do armii nieprzyja-

cielskiej, przechodzi ma natychmiast przez Cudnow. W o-

twartej pozycji dosza mnie ta wiadomo; wsi wic zakryty

stanem, i w kilka godzin pod samym Cudnowem 560 re-

krutów uwolnionych bogosawio nam, rozsypujc si w
stron lasów. Oficer konwoju wylky, na kolanach dziko-
AN-a za zostawione mu ycie, które mniej moe ceni od bu-

maek, jakie mu kazaem powróci. Pidziesit Icarabinów

z bagnetami i tyle z adunkami adownic, byo pierwsz
nasz zdobycz ; a omdziesit czapraków nowych liuzarskich

robionych w Cudnowie, przykryo sioda naszych jedców.
— Oddzia kozaków uciera si z moj ariergard i odkry
raój marsz. Dla nieokazania wic siy maej i strony de-
nia, przeszedem w Dubiszczach na lewy brzeg Teterowa
w stron len. Nocowalimy pod futorami Muraczyskiego,
jak wiecie, w ssiedztwie nieprzyjacielskiej piechoty: ale ona
o nas nie wiedziaa.

«

«Z porusze oddziaów nieprzyjacielskich od ytomierza
wysanych, poznaem, e one chciay nas szuka koo mojego
domu, pooonego w brzegach lasów o dwie mile od Cudno-
wa. — Z tego stanowiska nazajutrz o 3 rano, poszlimy
w cigy marsz na Podole. — Bagaów adnych mie nie

wolno byo : bryka mocna z amunicj i kas, uprz i konie
dobre, nie przeszkadzay nam jakkolwiek ze przebywa dro-

gi. — Ju miaem niemi wiadomo, e jenera Koyszko
po znacznej stracie pod Daszowem, zblia si nad rzek
Bug podolski ku Janowowi; ale oraz w kilka godzin, jeden
z moich wysanych doniós mi, e szwadrony jeneraa mnie
starszy si z nieprzyjacielem, miay w niewoli jeneraa mo-
skiewskiego, i dziaa. — Oddzia nasz rachowa ju przeszo
200 koni. Podzielony by, jak wiecie, na dwa szwadrony;
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szyk bowiem bojowy by w jeden szereg, dla atwiejszych
porusze i dla atwiejszego uycia kadego grotu.

»

« Nie pretendujmy moi koledzy, eby szyk jednoszeregowy
móg by naladowany przez kawalerj; nam za by on wa-
ciwy: czas póniejszy mia was o tem przekona, a ja su-c cigle dawniej u uanów^ w samem uderzeniu na front

nieprzyjacielski nigdy nie widziaem dobrze zachowanych
dwóch szeregów\ Staway si one czsto jednym wtenczas,

kiedy uani uderzali odwanie w front wytrzymujcy, nigdy
inaczej wtenczas, kiedy zamany pierzcha przeciwnik ; w nie-

miaem za uderzeniu na front nieprzyjacielski, nieraz z

dwóch robio si trzy i wicej szeregów, a groty lanc te

tylko byy czynne, te swoj robiy powinno, które mniej

-

szem ramieniem niesione byy w pierwszym szeregu, a zatem
w jednym.))

(' W szyku zwyczajnym dwuszeregowym, do jest, eby
pierwszy szereg pierzchn, a wtenczas chobymy przypucili

e drugi nie chcia go naladowa, to nie moemy wymagacj
po nim, eby móg zachowa porzdek i wstrzyma nieprzy-

jaciela, kiedy ju by rostrcony i popchnity przez swoicli.

— Te uwagi i wiara w wasz odwag, doradziy mi w jed-

nym szeregu mie szyk bojowy; mielimy front duszy
i atwiejszy do wykonania porusze, a w razie potrzeby wo-
laem pluton za plutonem postawi, eby si wspieray, jak

ciska szeregi i odebra drugiemu szeregowi sposobno
uycia swoich grotów. Mielicie zawsze rozrachowane plutony

na dwóch, trzech, i sekcje czyli póplutony, eby mona byo
rotami, trójkami, lub póplutonami, w miar miejscowoci
maszerowa.

»

((W Ulanowie dla przecicia komunikacji zabrana bya
poczta. Klonie pocztowe niezdatne pod jedców uyto do
wiezienia karabinów, których przybywao na kadej prawie

mili
;
gdy czsto awangarda nasza, albo mae poboczne pa-

trole, znajdoway po kilku przechodzcych maruderów mo-
skiewskich, i rozbrajay. Waciciel koni pocztowych oceni
sam one, dosta kwit i 90 rubli srebrnych kazaem mu z ka-

sy wypaci. — W tem miejscu placówka przeja kurjera

z papierami, midzy któremi znalazem raport jeneraa Rota
do swego cara opisujcy bitw daszowsk z powstaniem Ko-
yszki. Donosi on midzy innem, e oficer charkowskiego
puku zabi Izydora Sobaskiego, który jednak mia póniej
udzia w walecznych szeregach naszego wojska i dotd yje.

W drugiej ekspedycji do jeneraa gubernatora Lewaszowa,
znalazem tene sam raport w kopji, ale ju zwycistwa te

nierównie w niej zwikszone byy. Wiedziaem, e to bdzie
w kursorji jak wiele innych faszów, i nie dziwiem si, e
szef sztabu wiadczy wierno kopji. Wiele rónych mniej
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znaczcych raportów spon^jo i rozj?rzc\vao nasze kocioki,

a omset rubli wiezionych, stao sic; wasnociii naszych
jedców. V)

((OcUlzial znaczny kozaków przez Troszcz, a strzelce konni
z dziaami od Bordyc/owa ruszyli przeciwko nas ; ytomier-
skie za komendy bijdziy za nami, a my w tym czasie dwa
marsze zyskali. — Rot z pod Chmielnika ci;]gni| na Latyszów,

my midzy Chmielnikiem a Janowem przeszlimy na prawy
brzeo^ Bugu (Boha), i stanli na wysokoci Litynia w dyrekcji

Ksawerówki, skd lewom skrzydem korpusu Rota, jednym
brsowym marszem zamierzaem dosta si do Koyszki.)) —
W tera miejscu musz zawiesi opowiadanie pukownika

Róyckiego, poniewa teraz wanie jest pora rzuci wzrok
na ogólny stan rzeczy.

V.

Wszystko cokolwiek w trzech prowincjach poudniowych,
po nieszczliwym upadku ich ogólnego spisku, poruszajc
si osobno, miao pomylnym bojem rozpomieni powstanie,
albo niedol swoj zamkn walk, byo ju teraz pod bro-

ni. Jednaki skutek tych samych przyczyn paraliujcych
przygotowania, jednoczesno ponowionych usiowa, wzaje-

mne nakoniec jDOSzukiwanie si garstek skupionych w dale-

kich okolicach Podola, Ukrainy i Woynia, pokazuj e za-

chodzi cisy zwizek midzy czciami kraju okrelonego
Bugiem, Prypeci i Dnieprem. Jak przed miesicem cay ten
kraj dwignby si razem, tak w obecnej 'chwili którakol-

wiek z jego okolic moga sta si wspólnem ogniskiem po-
wstania, którykolwiek z hufców zbrojnych wzrastajc prze-

wanie, móg podeprze w^spóln spraw. Rozrzucone wic
w rónych punktach gromadki ziemiaskiego rycerstwa, go-
dzi si podcign pod pewien ogólny widok, uwaa je za
czstki jednej siy.

Powstanie Ziem Ruskich, w kilku dniacli okoo 20 maja,
liczyo dwa obozy i trzy oddziay ruchome. Owruczan byo
250, lecych taborem w lasach. Koyszko wiód 400 w boju
zahartowanych i zdobycz obcionych jedców, Nagórni-
czewski po zczeniu si z hufcem ssiednich powiatów, mia
przeszo 500 porzdnego onierza; Róycki rospoczyna swój
zawód w 200 koni. Ogóem tedy 1,850 ludzi stanowio t
si, na której polega dalszy tok wojny ziemiaskiej, i cay
ciar nieprzyjaciela obracajcego si wewntrz kraju.

W pierwszych dniach porusze zbrojnych, okoo 7 maja,
powstaców rozsianych jeszcze szerzej, byo wprawdzie do
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0,000; ubytek wszake numeryczny trzeciej czci, bynajmniej
nie okazuje odpowiedniego pogorszenia si losu na stronie
narodowej. Ognisko dziaa przenioso si z poudnia na
pónoc, i w tej zmianie placu, wicej ni poowa pierwiast-
kowych ochotników wysza z pod chorgwi: nowi przybyli.
Ale nie kady z tych co poegnali szeregi, by stracony bez
powrotu. Bardzo mao polego w boju, wicej dostao si
do wizie, najwicej przysiado cicho we wasnych domach,
albo tuao si po okolicy, gdzie zdarzya si rozsypka. Nie
jeden powtórnie stan ju w swoim, lub innym oddziale;
nie jeden wydobyby znowu bro z ukrycia, byleby nadci-
gn jaki orszak zbrojny. Wojna prawdziwie narodowa, zie-

miaska, ma to do siebie, e musi jak poar rozdyma si
wichrem. Nie szkodzi jej, e tu i owdzie wszczty ogie
rozprynie si na iskry; ale biada, jeli wsteczny powiew
iskier nie roznieci w pomie. Sia powstania, kiedykolwiek
chcc j oceni, daje si rzetelniej postrzedz w ogólnem roz-

grzaniu mieszkaców, nieli w liczbie obecnych hufców. Pod
tym wzgldem krótki przecig walki, wychodzi ju na zna-
czn korzy dla Ziem Ruskich. Kraj poczyna oswaja si
ze stanem wojny; wraenie jakie sprawiy przeciwnoci i kl-
ski stygo zwolna, a echo killku powodze i zwycistw, obu-
dzao nadziej. Z rozproszeców i opónionych zwiskowych,
formoway si gdzie niegdzie mae oddziaki; >v stronach
skd oddali si szczk ora, zmowa omielia si po raz

drugi otworzy usta zawsze skorsze od rki : rachowano zdol-

nych do broni, zbierano powtórnie skadki pienine. Czyn-
nociom tym szczególniej naday popd odywione nadzieje

pomocy z Galicji i z Królestwa.
Legja w Galicji zaskoczona na wymarszu pod Kamieniec

przez wejcie Dwernickiego i emigrantów z Podola, przy-

czaia si w swoich kryjówkach; przeznaczenie jej wszake
i zamiary dowódzcy nie zostay przerwane. Wereszczyski
stara si z nieszczliwych przygód wycign jak móg
korzy. Dla pokrycia swoich widoków puci by pogosk,
e kady przybywajcy z Podola moe udawa si do Za-
mocia, i niedostatnim dawa po cztery czerwone zote na
drog; lecz tak Podolan, jakote oficerów i onierzy z kor-

pusu Dwernickiego, usiowa co najwicej schroni u obywa-
teli : w tym celu take pospieszy wzi z rozbrojonego kor-

pusu 150 koni i umieci je o pó mili od granicy. Przy-

czyn zwoki w jego zabiegach, bya naprzód strata broni
zakupionej w Wiedniu, której transport tajemny zawierajcy
G,(K)0 karabinów, Austrjacy przejli w Buczaczu; póniej sam
zachorowa ciko na choler, i zda interesa legji wieo
j)rzybyenui z Podola czonkowi junty, który by zaoycie-

I



283

lem patrjotycznego zwisku i twórcij planów wojojinych w
Cfliniacu.

Zastpca Wereszczyt<kiego wziijl si czynnie do rzeczy

:

iimyliJ wkroczy na Podole ostatnich dni maja, ci^o^al ju
wszystko nad Zbrucz i zamierza nagym napadem podchwy-
ci oddzia moskiewski w Zbrzyziu, gdzie batalion piechoty
z 4 dziaami i sotni kozaków strzeg granicy. Wiadomoci
o tern rozcliodziy si midzy patrjotami w stronach bliszych
Kamieca, i mia je Tyszkiewicz przed przybyciem do obozu
Koyszki w Janowie.

Tego czasu, daleko wikszej jeszcze otucliy dodawaa
wie o zblianiu si jeneraa Chrzanowskiego ku Bugowi.
Chrzanowski w 5,000 wojska, to jest siedm bataljonów pie-

clioty, om szwadronów jazd}"^ i om dzia, istotnie mia po-
lecenie wesprze Dwernickiego na Woyniu; lecz w drodze
otrzymawszy wiadomo o jego wejciu do Galicji i razem
rozkaz z gównej kwatery, eby opierajc si o Zamo su-y za punkt zbioru dla onierzy spodziewanych od granicy
austrjackiej, a jeeli bdzie mona wkroczy na Podole, dnia

11 maja stan w twierdzy. Znaczne siy moskiewskie zwró-
cone od armji gównej, i uwolnione od zatrudnie z Dwer-
nickim, przy tem niedo powszechne poruszenie w prowin-
cjach, na dugo zatrzymay Chrzanowskiego w miejscu.

Stao s^ tedy, jak najczciej bywa, e pomo'- -

z uliocza, nie dopisywaa nadziei" ^

prdzej móg dopomódz sa-^

na ducha mieszkaców, b

mian zbrojnych, a na
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zatrudnie na Polesiu koo Styru, musiay spieszy pod
Owrucz, cz jaka trzech ostatnich ruszya przeciw Róy-
ckiemu, za którym bkao si jeszcze, co zaoga ytomirska
w pole wyprawi moga. Rot tylko i Szeremetjew mieli praw-
dziwie wane siy: pierwszy 9 szwadronów uaskich w je-

dnej kolumnie, drugi 5 szwadronów przy sobie, a dywizjon

z bataljonem piechoty i kozakami w powzicie tatyczowskim.

W takim skadzie rzeczy, naturalnie zaleao powstacom
niezmiernie wiele na tern, eby ich nigdzie nie zszed i do
bitwy nie zmusi liczniejszy nieprzyjaciel; a starajc si nisz-

czy jego drobne komendy i zrcznie wymykajc si w stro-

ny swobodniejsze, pownnni byli dwiga tam nowe oddziay
patrjotów, zmusza przeto ostatek mas moskiewskich do ro-

zerwania si na czstki, lub przynajmniej do dalekich i da-

remnych pochodów\ Tym sposobem, oywiony duch kraju

i uboczne pomoce, mogy wkrótce wyj im na bardzo zna-

czn korzy.
Nikt zapewne nie moe wymaga po kilku garstkach

zbrojnych ziemian, eby ich dziaania na obszernej przestrze-

ni, odpowiaday jednemu planowi, trafnie zgodziy si choby
chwilowo kocem wspólnych przedsiwzi na zebranego na-

wet w jeden rodek nieprzyjaciela. Ale atwiejszym a nie-

7Hf>dr>vm warunkiem powodze w powstaniu byo, eby ka-
""

'=-r\yr\ fiu, siebie mia trafne widoki, w swoim
"' -ssiednim okolicom i dalekim

'•o potrzeba byo dzielnych
• wzniesionych uczu do

sprysto wadzy
mocowayby si na
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Lyly skronuie; lecz pilnie patrza kolo siebie, mocno ufa
w skuteczno przodsi^nvzicteg^o dziea. 01)ok zalet dobrego
instruktora, janiay w nim przymioty zacnego gospodarza
rolnika; obok odwagi oticera, mia dowcipn roztropno
myliwca. Oddzia te latyczowski ksztacc siy na stop woj-

skow, nie traci nic z cechy obywatelstwa. By to puk po-

wiatu, który wyrasta z rodzinnego gruntu; tu zbiera si za-

raz po rozsypce, tu orzewiony powodzeniem, jeli wybiega
w ssiedztwo to dla tego aby wróci do gniazda, i z czasem
w.^zystkicli wspóziemian zdolnycli do ora skupi pod swoj
chorgiew. Trwoga i zwtpienie byy od niego daleko. Taki
liufiec najwaciwiej naleao formowa w kadym powiecie,

a takich hufców kilkadziesit czyliby nie dopio ju caego
celu powstania? — Major (wówczas) Róycki powoany przez

braci, przyniós im w zaman nieograniczonego zaufania wy-
sokie zdolnoci wojenne, dugie dowiadczenie, wielk moc
zapau i woli. Bystry wzrok jego na obszernej przestrzeni

szuka zawodu, rka nawyka do onierskiego rygoru, umiaa
wzi i trzyma tg wadz. Jednej chwili stworzony
szwadron, stal si postrachem wielokro liczniejszego nie-

przyjaciela: ta maa, lotna chmurka z byskawic bya znacz-

n, e w niej leay pioruny; moga w szerok roztoczy si
burz. — Jenera Koyszko, znamienity niegdy wojak, po-
stawiony na czele licznej a bogatej w zasoby w^szelkiego ro-

dzaju gromady, zupenie przeciwn odbyt z ni kolej. Ani
myl, ani do starca nie mogy ju obj steru: mnona
hierarchja wadz podniosa si pod nim, traf nasuwa cige
dorywcze plany, niead sprowadza klski i marnowa ko-
rzyci. Szcztek nakoniec w^spaniaego zastpu, zoywszy
dowody rycerskiej odwagi, zebrawszj^ wietne w^awrzyny, opu-
ci si bezwadnie na los szczcia, za zgrzybiaym swoim
wodzem wpad w przepa zwtpienia. Trwoga i przeczucie
zguby rozcigny ju caun nad taborem, który jednak by
zawsze ark nadziei dla kraju, gównym przedmiotem tro-

skow dla nieprzyjaciela.

Nieszczciem jeszcze, powszechna skonno powstaców
do szukania si nawzajem, nastrajaa tak w^ypadki, e klska
wiszca nad jeneralskim oddziaem, musiaa z bliska dotkn
i inne. — Radomylanie wybierali si cign do Owruczan

;

Nagórniczew^ski tylko co poczy si z hufcem ssiedzkich
powiatów; Koyszko na olep spieszy do Nagórniczewski'ego

;

Róycki szuka Koyszki. Gdyby kilka dni upyno bez po-
tyczek, wszystkie pow^stanie zlaoby si w jeden obóz pod
Owruczem i w jeden korpus w okolicach Baru. Korpus ten
musiaby albo przyj waln bitw, albo dla uniknienia jej

rozczonkowa si znowu ; Koyszko bowiem cign za sob
w te strony wszystko, co Moskale obracali po kraju. Rot od
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Janowa idc na Chmielnik i Midzybo, zachodzi niu z pra-

wego boku, Szeremetjew spieszc z nad Boba chcia prze-

ci drogg do Baru; sia zgromadzona w Darani czekaa na
przedzie. W nocy 22 maja, kiedy Koyszko spoczyw^a pod
wsi Majdankiem midzy Darani, Latyczowem i Barem,
Rot by ju niedaleko Latyczowa, a Szermetjew wpadszy na
trop taboru, szed do Majdanku. Tego czasu Róycki z tyu
Rota sta midzy Lityniem i Ksawerówk, Nagórniczewski
z tyu Szeremetjewa obozowa w lesie Houbówki. Pierwszy
i drugi na jeden marsz tylko byli oddaleni od Kolyszki, któ-

ry wypad w matni. W takiem powikaniu stron walczcych,
pocza si nagle i ostatecznie rozwizywa si dola wszyst-
kich powstaców Ziem Ruskich.

XI.

Po krótkim wypoczynku rano 23 maja, obóz ukraiusko-
podolskiego korpusu dwiga si ju z miejsca w dalszy po-

chód, kiedy Szeremetjew docign go z tyu. Majdanek ley
w gbokim parowie wród lasu przecitego wsk i przykr
drog idc przez wioseczk. Caa niemal sia powstaców
bdc na przodzie, miaa za sob ciasn ulic zapchan ta-

borem i na kocu jego szczup stra tyln. W tak niebes-

piecznej chwili ukaza si nieprzyjaciel. Uani moskiewscy
wystpujc z lasu, formowali si w kolumny szwadronowe
na wzgórzu, u stóp którego win si jeszcze koniec kara-

wany. Dowódzca moskiewski wysa llankierów, którzy usi-

owali ama poty, eby z boku otworzy przystp do wo-
zów. Tylna stra powstaców dawaa mny odpór i par
razy odegnaa llankierów. Tymczasem na przeciwlegym nie-

przyjacielowi krawdziu, czoo wdrownych szeregów poczo
zwraca si do boju. Spieszyli wszyscy, wyprzedza innych
kto móg: nikt nie uchwyci komendy i nie zdoa porzdnie
obmyli planu obrony. Dziaa jednak stany wybornie na
jDOchyoci wzgórza za wiosk, i rozwiny szybko kartaczo-

wy ogie. Jednem kierowa Edward Jeowicki, drugiem
Wojciechowski, Orlikowski by take przy nich; jeneraowi
pozostawao zbiera i szykowa zmieszan lecz ochocz cib
jedców. Nim secina ich zgromadzia si okoo swojej ar-

tylerji, los bitwy si ju przewaa.
Moskale rozproszywszy garstk tylnej stray, wpadli do

wsi i zachwycili cz taboru z kas, jecami i lazaretem.

Pierwszy szwadron uanów uton w swojej bezbronnej zdo-

byczy, zaj si upie droszych sprztów i pienidzy, mor-
derstwem ciurów i nieszczliwych rannych lecych na wo-
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zach; lec/, inne nutyclnniast ])0])ary sir w i)orz;[cIku ]jrzcz

uprztniony nieco thun na ulicy i pr/.cz ogrody wiejskie.

Teraz dopiero artylerja powstaccnN' miaa ])orc wyty ca<|;

swoja czynno. Z dwóch dzia Szcrcmetjcwa jedno tylko

i dla zlej pozycji nieskutecznie bilo na nijj,; zwiacaji^c wic
wszystek ogie przeciw kolumnom wysuwajcym si o kilka-

dziesit kroków, pocza razi je potnie. Kady strza nie-

chybia celu, miesza i wstrzymywa Moskali. Ilekro uani
przyjci kartaczami na chwil ty podali, ])owstacy przy
sw^oich dziaach skupieni, rzucali si w poród nich bez roz-

kazu i szyku. Bywa moment takiego zamieszania si wal-
czcych pod wiosk, e ogie dziaowy musia by przerwa-
ny, eby razcjn z nieprzyjacielem nie niszczy swoich. Ale
ponawiane parcie porzdnej i karnej siy moskiewskiej wzio
gór: zdrada przysza jej w pomoc.

Kanonierowie zebrani pod Obodnem a zbyt ufnie do po-
sugi dzia uyci, upatrzywszy por z przodkarami i amunicj
zemknli w stron. Jeowicki i Wojciechowski wasnymi
rkoma nabijajc dziaa, wystrzelili kilka ostatnich adunków
i usiedli na lawetach oczekujc mnie nieuchronnego zgonu.
Karabiniery uanów, x)ieszo zaszedszy lasem, z boku poczli
razi ogniem rcznym; wkrótce wir cierajcej si jazdy oto-

czy zamilke i nieruchome armaty. Tu uparta i mordercza
walka koczya si na pojedynczych zapasach.

Z cztcrechset wojowników, których mniejsza poowa jed-
nem uderzeniem rozstrzyga potyczki Tywrowa i Obodnego,
ledwo trzecia cz miaa udzia w cikiej rozprawie pod
Majdankiem. Nieregularny onierz na otwartem polu, w za-

czepnym boju, sam dzielnoci wasn odnosi zwycistwa;
naczelnicy byli winni, e niead, brak zupeny wiedzy o nie-

przyjacielu, spieszny bez potrzeby a nieopatrzny pochód
przez lasy, przywiody oddzia do próby mstwa w nagej
i odpornej bitwie. "Wielu rozwleky tabor nie dopuci na
plac utarczek, wielu strach niespodziewanej napaci zatrzyma
Av lesie, z pomidzy skorszych i odwaniej szych nie jeden co
siedzia na zdobytym pod Obodnem koniu, albo mia w rku
karabinek strzelecki, wkrótce j)Ostrzeg si prawie bezbron-
nym przeciw uanom. Widziano jak ten i ów dzielny Ukrai-
niec przeskoczywszy na stepowego bieguna, albo porwawszy
z ziemi lanc, z nowym zapaem wraca do boju i dokazy-
wa cudów^ walecznoci. Prdko jednak zapa i odwaga sta}'^

si tylko bohatersk rozpacz : kady bi si aby drogo sprze-
da ycie; uratowa si kto l3y szczliwy.

Wszyscy prawie, którzy mstwem i wrodzonym duchem
polskiego rycerstwa zajanieli w poprzednich jiotyczkach, za-

pieczto\Yali hojnie krwi s\voj lub nieprzyjacielsk ten
ostatni akt gównego zastpu powstania. Z pomidzy nich
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Dbczakowski z kadej rozprawy majcy blizn na piersiach,

zakoczy razem z yciem poczet chlubnych tych znaków.
Sdziwy a sawny z olbrzymiej postaci i siy Józef Borzcki,
poyywszy trupem kilku uanów, gdy mu szabla pka, por-
wa dwóch za barki i toczy f)od konia, kiedy dwie kule
najwikszych moe tchurzów rzuciy go na stos trupów. Hie-

ronim Zaleski otoczony tumem nieprzyjació, walczy do
ostatka z takiem mstwem, e jenera moskiewski w oczach
<;tórego poleg, podawa go za wzór swoim oficerom i zwoki
jego przy grzebaniu cia kaza uczci wojskowemi lionorami.
Skoro walka odbywaa si koo armat, Orlikowski widzc
niewtpliw klsk, rzuci skrwawion szabl i jeszcze raz

oskarajc si za pocztek wszystkich nieszcz pod Daszo-
wem, z pistoletu odebra sobie ycie. Wojciechowski stojc
przy swoim dziale, broni si paaszem, a poci upyw krwi
si mu nie odj. Podjto go okrytego przeszo czterdziestu

ranami, z których jednak ozdrowia w Galicji. Edwardowi
Jeowickiemu brat jego Aleksander ocali ycie, wród nie-

przyjació podajc konia z pod oficera moskiewskiego. Teje
chwili nieco dalej na prawem skrzydle, ojciec ich poleg
przed samym szeregiem Moskali, caemi kolumnami zajmu-
jcych ju pobojowisko.*)

*) Nekrolog który winieuem tu umieci, jako wspomuieuie nalene
znakomitemu powstacowi polegemu w boju, jest jeszcze pod pewnym
wzgldem dodatkiem objaniajcym same dzieje powstania, dzieje tak bez-
porednio wysnowane ze wszystkiego co u nas stanowi sil obywatelsk,
a co czstokro ma wielki wze w jednym znakomitym obywatelu. Ne-
krolog ten przeto musi by nieco obszerniejszy. — Wacaw Jelo wieki
urodzi si r. 1773 w anowcach na Woyniu, gdzie jeden z przodków tej

familji pod koniec wieku XV mia nadane obszerne woci zu odparcie
napadu Tatarów. Podczas rozbioru Polski , Katarzyna zalecajc swoim
rzdzcom pilnowa cile patrjotów, z pomidzy Woynia kazaa szcze-
gólniej mie na oku Lubomirskich i Jeowickich. Dziedzic anowiec by
wyzuty z dóbr swoich; a nim mu je imperator Pawe przywróci, maoletni
synowie jego: Konstanty, Wacaw, i ytelan, odbywali nauki we Lwowie
i zostawali pod opiek starszej swej siostry, szambelanowej Jaroszyskiej,
mieszkajcej w województwie podolskiem. Za modu wic przywykszy
do tej okolicy, wyprzedali póniej swoje majtki galicyjskie i woyskie,
I^rócz anowiec; i osiedli na Podolu. Odtd ywot Wacawa Jelowickiego
by pasmem spokojnych zatrudnie domowj-ch i usug obywatelskich.W obu tych skromnych zawodach

,
przymioty jego osobiste zjednay mu

szacunek powszechny. Najlepszy ojciec, rzdny i przemylny gospodarz,
surowy lecz dobry pan, w poyciu prywatnem by prawdziwym zabytkiem
tych coraz ju rzadszych patrjarcliów, których tak szanowny wzór przed-
stawia niegdy kady mony a cnotliwy szlachcic staropolski. Dom jego
zawsze otwarty dla przyjació i ssiadów, gocinny, zapauy, celowa ta-

kim adem, e wszystko w nim obfitowao i szo jakby samo przez si.
W liczuycii i rozlegych dobrach, na pierwszy rzut oka daway si po-
Btrzedz gust i staranno waciciela. Lubi mie pikn wie, ogrody,
wielkie mylistwo, udoskonalono stada i obory. To te nigdzie nie zbie-

rano Bic na liczniejsze polowania, nigdzie nie byo wida pikniejszych
koni i owiec; a przejedajcych uderza widok jego folwarków powabnych
porzdkiem budowli i ogromem stodó polnych kilkoletniego plonu. To
zapasy zboa tuk miay saw, i uroso przysowie w okolicy : e nie masz
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Zwycirslwo to brirJzo (Iropro kosztowao Szcrcmctj( wa,
Il'cx byo /upeiie. Towstaców ubitych i raiinycli zostao

rzcgo lka si godu, jióki Jolowicki swoich toków mr wymluci. (Jo
}\lko w rolniczem gospodarstwie obiecywao korzy, stara si u siebio
i wocian swoich zaprowadzi; z jakiem za uczuciem zajmowa si wo-
cianami, najlepszym tego dowodom troskliwo w zakadaniu dla nich
szkóek Laukustra, póki ukaz moskiewski nie zniós icli w caym kraju.
My dobrym rolnikiem, uczciwym obywatelem, jest u nas rzecz tak isto-
tnie poytecznii dla wszystkich, i opinja wspóziemian nagradza to jak
zasug; gdy przytam imi lub fortuna i)ozwalaj zaletom ])rywHtnym uka-
zywa si wydatniej, glos powszechny oildaje im cze popularn. Wzi-to Jeowickiego staa si rozleg: na calem Podolu nie byo nikogo,
kfoby o nim nie sysza i wysoce nie trzyma. Dobrzy lubili go ; li wspo-
minali niechtnie, ale si lkali. Co pierwsi uznali susznie za szlachetne
uczucie wasnej zgodnoci, to drudzy chcieli przypisa cierpkiemu humo-
rowi i dumie. cisy bowiem w pojciach obowisku i uczciwoci , nie-
zmiernie trway w zdaniu, szczery i otwarty w sowach, zimno traktowa
mao znajomych, nie atwo dawa do sic1)ie przystp, bez wzglodu na bo-
gactwa i tytuy pomiata kadym, kto w oczach jego zasugiwa na naga-
n; tylko kogo raz pokocha, nie znal dla niego granic wylania si i uczyn-
noci. \'ylko w towarzystwie dobranem bywa wesó, uprzejmy, i z staro-
wiecka bardzo mile dowcipkowa. Ostro i nieugito jego charakteru
okazywaa si szczególniej na publicznem polu. Bdc dwa trzylecia mar-
szakiem powiatu, przy kadej okolicznoci stawa harde czoo wadzom
fiskalnym. Opozycja w tej mierze, uprawniona obron susznoci, grunto-
waa si gbiej na patrjotycznym wstrcie ku moskiewskiemu rzdowi.
Zacny obywatel nosi w swojem sercu tak czyste uczucie wasnej narodo-
wej dostojnoci, e wszelkie aski lub zaszczyty od tego i-zdii uwaa za
ponienie. Gdy mu si zdarzyo w r. 1818 zajecha dla interesów do Pe-
tersburga, kiedy heroldja zasiadaa nad. rozbiorem wywodów szlachty pro-
wincji naszych, proponowano mu, eby si legitymowa jako potomek
ksit ruskich, owiadczajc, i to bardzo atwo okazane bj- moe. Od-
powiedzia wtenczas: " wol by dobrym szlachcicem jak kiepskim ksi-
ciem.i) — I w istocie by najlepszym szlachcicem, najlepszym patrjot
polskim. Dom, kraj rodzinny, ojczyzna, ogarniay wszystkie jego widoki,
W3zj'stkie dze na ziemi. W wychowaniu dzieci, w pracach rolniczych,
w posugach wspólobywatelskich, gównie zwraca myl na poytek oj-
czyzny, któr widzia zawsze w swojej wierze i nadziei, któr ujrza
na koniec powstajc z pod jarzma. Tei'az przysza mu pora zoy na
jej otarzu w-szystkie owoce ycia, i mia je dojrzae. W gronie trzech
synów, otoczony powszechnem zaufaniem, stan wród zmawiajcych si
jak stan pod broni. — Przez cay czas narad w Hubniku, jego wzi-to bya najcelniejszem ogniwem garncych si tutaj obyw^ateli, jego
rozsdek i powaga przewodniczyy im w trudnych zagadnieniach, mstwo
i wytrwao pokrzepiay ich w bolesnych przeciwnociach. Skoro jednak
zblia si czas powstania, synowie chcieli go usun od trudów ucili-
wych podeszemu wiekowi. Udao si zatai termin i pod zrcznie wyszu-
kanym pozorem uprosi, eby pojecha w powiat backi do dóbr swoich
zwanych Trzydby. Lecz gorliwo ojca, nie daa si wyprzedzi mioci
s\-nowskiej. Zaledwo poczto zbiera si do Krasnosioki, niespodziewa-
nie zjawi si w obozie, i darmo synowie bagali eby uwaa ich za
swoich zastpców, darmo wspóobywatele przekadali, e powiciwszy
majtek i dzieci, ma prawo uw^olni si od suby z orem, powinien na-
wet zachowa si na waciwsze jemu usugi dla sprawy narodowej. Sy-
nom odpowiada: « Wy za siebie wypacicie dug ojczynie, a ja za siebie
wypaci musz.)) Przyjacioom mówi: «Ojczyznie wszystko si naley;
a w tej chwili nie potrzebuje ona innych ofiar, jak ofiar z ycia, i póki
ktokolwiek bdzie si od tego uwalnia, poty ojczyzny mie nie bdziemy.
Krzywdzicie mnie, krzywdzicie moich synów powiadajc, em ich ojczynie
powici; oni sami si powicili i ja sam szukam zaszczytu umrze za
ojczyzn. » — Wierny temu postanowieniu czcigodny patrjot, w ka-
dej bitwie walczy jak onierz. Pod Daszowem znajdowa si w hufcu,

Wrotnowski. i. 29
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na placu tylko kilkadziesit, ale stracili wszystko : ca zdo-

bycz poprzednich bitew — dziaa, jeców i bro, wiksz,
cz bogatyci swoich zapasów, a co najgorsza ca nadziej.
Najwytrwalsi i najodwaniejsi obywatele albo polegli, albo

ostatni schodzc z pola, odbkali si od reszty. Izydor So-
baski i kilku innych, pojedynczo musieli szuka schronie-

nia. Edward i Aleksander Jeowicki w dwadziecia zebra-

branych po lesie koni, nie wiedzc gdzie Koyszko, wzili
oddzielny kierunek; wielu prostych onierzy nie mogc zna-

le dowódzców, w nieznajomej okolicy zmarnowao si bez
wasnej winy; bitwa bowiem pod Majdankiem jakkolwielc

nieszczliwa, okazaa wielki postp wojennej wprawy, sko-
czya si porak w zacitym odporze, nie za pochliw
rozsypk jak na boniach Daszowa.

Z pomidzy bohaterów dnia, Aleksander Sobaski równie
zuchway w boju jak zawsze dodajcy serca w radach obozo-

wych, trafi szczliwie na drog, któr cofay si znaczniej-

sze uamki taboru i szeregów. Jego staraniem szczególniej

restaurowa si oddzia koo jeneraa Koyszki. Szeremetjew
bd e otrzyma inne rozkazy od Kota, bd e nie mia
zapuci si dalej w manowce, pozosta na miejscu. W la-

sach wic Kalnej Darani o mil od Majdanku, zebrao si
przeszo 200 koni. Ocalao jeszcze wiele wozów i z kasy
kilka worków rubli uniesionych przez sprawnych a wiernych
Ukraiców. W liczbie wszake skupionych na nowo jedców,
mao byo zbrojnycli: karabinki i nawet szable strzelców mo-

który zuchwaem uderzeniem zasoni nieszczliwy odwrót ; a zagrzewajc
pochliwych, co rzuciwszy bro uciekli z placu, odda im swoje pistolety,^

na koniec jednemu pochw elazn z tem napomnieniem: u kiedy rzuci
paasz, odzyskaje go pochw; » sam za z dobyt szabl pozosta na cay
cig powstania i mawia: n dobyem raz ora abym go nie schowa." —
Tak si te i stao: schowano or i-azem z wojownikiem. Z pomidzy
tych co najzacitszy dawali opór pod Majdankiem, Wacaw Jeowicki na
czele malej garstki ostatni usuwa si od lewego skrzyda Moskali. Przy
7iim walczy syn najmodszy i kilka razy dzielnem ramieniem ycie mu
ocali. Ale gdy gówny atak nieprzyjacielski zwróci si na dziaa po-
wstaiiców, gdy bój w tej stronie zwolnia, czuy ojciec poruszony niebes-
pieczestwera które dwom starszym synom grozio, zapomnia o sobie
i prawie gosem wymówki zawoa: "Eustachy, ty tutaj, a bracia twoi
tam gin,) Wyrazy te rozdary serce modzieca na dwoje: skoni si
jednak w stron gdzie bój wrza potniej. Nim zdy, skoczya si
bitwa przy dziaach : nie znalazszy braci wraca do ojca, i znajduje tylko
nieprzyjació. Nowy oddzia uanów uderzy by w to miejsce: garstka
walecznych jeszcze raz rzucia si na uici z bohatersk rozpacz, i zgi-

na! — Wacaw Jeowicki zapiecztowa swoj krwi smutny koniec usi-

owa, którym dodawa tyle zaclity i mocy. Sdziwa gowa monego
obywatela spoczywa w nieznajomym zakcie ojczystej ziemi; synom niebo
odmówio pociecliy obla zami jogo zwoki. Obce rce zagrzebay go
w spólncj mogile z towarzyszami broni, a niejeden z tych towarzyszy
l>yl jego sug<j, jego i)oddanym. 'l'aki pogrzeb zbiera tre caego ywota
w jeden wyraz mymowniejszy nad wszelkie pocliway i wystarczy cnotli-
wemu Polakowi za przepyszny nagrobek.

I
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skiewskicli, r/.uconc /ostiily juko nioii/,yt(,'cxny cir/ar: ledwo
gdziciiiegd/ic ])o\vi(>\vala. chora^^icwka lancy, nie/równaiicj

naszej broni, która i)o czasie d(jwiadczenie iiauc/.yfo oceni.
Z takij; rcsztij. swojej^o korpusu jenera Koyszko, równic

jak wiksza cz bdcych przy nim o1>ywateli, zdaje si
e nic mia ju nic na celu, jak tylko przemkn si do Ga-
licji. Bd wszake niewyrana jaka otucha odnowienia
ornych ]uv.edsiwzi, bd sama troskliwo o bespiecz-
niejsze przejcie do granicy austrjackiej, podegay w nim
niecierpliw dz spodziewanych posików. Cigle wysya
goców, eby mu znaleli i przywiedli oddzia latyczowski.
Oddzia ten znajdowa si niedaleko.

Dnia 33 maja rano, w chwilach l)itwy pod Majdankiem,
Nagórniczewski stojc obozem w lasach houbowickich, urz-
dza si ze wieo nabytym hufcem trzech poczonych po-
wiatów. Gdyby nie ta mitrga, byby ju tego ranku prze-

sun si szczliwie ku Lityniowi, i tam za kolumnami Rota
i Szeremetjewa zwróconemi w przeciwn stron, albo zszed-
by si z Róyckim, albo sam znalazby swobodny i korzystny
plac dalszycli dziaa. Do zgubnej dla niego zwoki przy-

czynia si jeszcze jedna drobna okoliczno. Poniewa do-
niesiono mu, e niejaki Biernacki j)osesor zastawny w Buc-
niach, denuncjowa wielu patrjotów, a zapawszy powstaca
/. oddziau latyczowskiego trzyma go pod stra i chce ode-
sa do Mohilowa, poleci Goyslciemu, eby z kilkunastu
ludmi uda sic do Bucniów i schwj^ta zdrajc. Ostrony
przyjaciel moskali pospieszy uciec z ca swoj rodzin.
Goyski dogna tylko na drodze prowadzonego ju w wi-
zach powstaca, a z raportów znalezionych przy straniku
przekonawszy si, i Biernacki zasugiwa na szubienic, ka-
za wszelk jego wasno skonfiskowa lub zniszczy: za-

pasy ywnoci zabrano na fury, szpichlerze i sklepy otwo-
rzono zwoanym wocianom.

Zaledwo pluton \vróci z tej wyprawy do oboru, fatalny

traf przyniós tu goca, który zmieni zamiary i mona po-
wiedzie, zapiecztowa ca przyszo dziaania. Bj^ to

emisarjusz jeneraa Koyszki wyprawiony jeszcze zaraz po
zwycistwie pod Obodnem, Mia on rozkaz zaleci powsta-
com jakich tylko znajdzie, eby najspieszniej dyli na spot-

kanie jeneraa w okolicy midzy Latyczowem a Barem.
Wszystko co opowiada wdroyo najpikniejsze nadzieje, obu-
dzao yw rado; lecz niestety sam nie wiedzia, e wszyst-
ko byo ju anachronizmem. Przed niewielu godzinami isto-

tnie korpus podolsko-ukraiski liczy 400 jedców obwie-
szanych rynsztunkiem, prowadzi z sob par set koni lunych,
wiele zapasów i dwa dziaa. Przywykli maemi rodkami
tworzy swoj si, rzdni i wprawni do werbunku towarzy-

10*



292

sze Nagórniczowskiego, majc w ssvoich szeregach przeszo
350 jazdy i 150 pieszych, rachowali na pewno, e za kilka

dni znajd ochotników ile byo zapanych koni, d,obior
strzelców ile karabinków wisiao niepotrzebnie przy siodach;

a tak wnet dziesitek szwadronów, z dwoma kompanjami
piechoty i artylerj zo zastp, któremu aden nieprzyja-

ciel obecny w kraju strasznym nie bdzie. Te powabne wi-

doki, te bardzo rozsdne rachuby, kilka upynionych godzin

obrócio w cie zwodniczy, w mar prowadzc do zguby.

Nagórniczewski odprawi emisarjusza z oznajmieniem do
jeneraa, i odpowiadajc jego yczeniom natychmiast wy-
rusza w pochód i nazajutrz albo go spotka, albo bdzie cze-

ka w lesie niedaleko Szyiniec.

Oddzia ten, który mia uda si na wschód Baru, skie-

rowa si w stron zachodni, i po caonocnym marszu, ró-

wno ze^ witem 24 maja stan na wypoczynek w dbinie
blisko eniczkowiec, skd do punktu umówionej schadzki

byo ledwo pó mili. Okoo godziny dziewitej rano; wróci
tu emisarjusz odprawiony z ydeczora, w towarzystwie dru-

o-iego goca. Koj^szko donosi ju o swojej porace i po-

niesionej stracie, a oznajmujc e pominwszy Karaczyce,
przez lasy Ilohol i Borzykowiec na Ochrymowce cignie do
Zinkowa; wzywa pomocy i ratunku!

Nagórniczewski wiedzc, e w Zinkowie zawsze trzymaa
si cz siy moskiewskiej rozstawionej na linji od Poski-
rowa do Kamieca, poleci emisarjuszowi czem prdzej uprze-

dzi o tern jeneraa, a sam kaza zaraz szwadronom si na

ko i kusem pospieszy ku Ochrymowcom. W eniczkow-
cach powiedziano mu, e Kolyszko pocign ju tdy, a nie-

co dalej tuman kurzu na drodze da pozna blisko doci-

ganej kolumny. Lecz w miar jak szwadrony Nagórniczew-

skiego przysparzay kroku, orszak strwoonych rozbitków,

biorc je za puk uanów moskiewskich, unosi si od pogo-

ni. Musiano dwóch onierzy posia czwaem dla zaspoko-

jenia popochu. Z nimi przybiego na powrót kilku z kor-

pusu.: w liczbie ich byli Aleksander Sobaski i Eustachy

Jeowicki. Ci skrelih krótko stan rzeczy i na zapytanie

dokd id, odpowiedzieli, i podobno do Galicji. Jenera tak

skwapliwie dy w zamierzonym kierunku, e pomimo
powtórne poselstwo do niego z karteczk od Soba-
skiego, nie przerwa marszu. Nagórniczewski przyszedszy

na koniec do lasu, zatrzyma swój oddzia, i zw^oawszy do-

wódzców szwadronowych zapyta ich, co uczyni radz, gdy
widocznie jenera Kolyszko spieszy do granicy, a w Zinko-

wie wpadnie na Moskali? Wszyscy byli jednego zdania, eby
nie wychodzc z lasów stan obozem, popa konie od dwu-
dziestu godzin niekarmione, a tymczasem porozumie si
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/ jeneraem, i jtost^jde stosownie do jego ostatecznej decyzji.

Sobaski ])ojccliu do Koyszki, który skoni si wreszcie

colnfi swój oddzia od Zinkowa, rozoy tabor przy karcz-

maci Ocliryniowskieli o wiorst od Nagórniczewskiego,

i przysa zapraszajne go z innymi dowódzeanii na rad.
Skoro naczelnik i komendanci szwadronów pónocno -po-

dolskieli, przybyli do taboru, smutny przedstawi si im wi-

dok resztek korpusu, o którego sile, wietnoci i zwyci-
stwach, syszeli tak pochlebne wieci. Druyna zmieszana
i prawie bezbronna staa j)0spna, obyw^atelc zwierzchnicy

snuli si jak powaeni. ^ilkunastu rannych leao na wo-
zach, konie byy chude, lud znuony. Mimo to dzielny ru-

mak stepowy mia jeszcze postaw rzew, i dzielny kozak
ukraiski poglda hardo. Troch obroku, par set nowo
ukutych grotów, przy kilkunastu godzinach w^ytchnienia, przy

dobrym porzdku i szczerej usilnoci dowódzców^, mogy na-

prawi wszystko. Ale wanie w oczach tych dowódzców
nie byszczaa ju ta iskra ufnoci i zapau, która jest nieod-

stpn jutrzenk kadego dziea, spoczyw^ajcego w umyle
czowieczym jak soce pod poziomem. Ich powicenie si,

ich mio ojczyzny, nie byy zniszczone bynajmniej, lecz na-

ksztat ziaren stumionych na domowym gruncie, zdaje si
e potrzeboway koniecznie innej ziemi, eby znowu wzej
mogy. Wród grona tak usposobionej starszyzny, jenera
Koyszko siedzia nad map. Po pierw^szych przywitaniach,

odezwa si do wieo przybyych: ((Panowie jako tutejsi,

najlepiej mi powiecie kdyby najprociej i najbespieczniej

przej do Galicji?)) — Umartwieni takiem zapytaniem, od-

powiedzieli, e nie chc myle o tej drodze, i gdyby ko-

nieczno zmusia ich kraj wasny opuci, to szukaliby spo-

sobów przedrze si do królestw^a. — Starzec smutnie po-

trzs gow i rzek : ((Nie pozostaje nam nic innego jak

sj)ieszy do Galicji : tam poczymy si z korpusem jeneraa
Dwernickiego, i razem z nim albo w^rócimy na Podole, albo

rzd austrjacki przepuci nas do Polski, Mamy przy tem
wiadomo, e legja Wereszczyskiego ju sformowana i w
tych dniach stanie nad Zbruczem; zawsze wnc trzeba nam
przynajmniej zbliy si w okolice Kamieca.

»

Powstacy latyczowscy lepiej wiadomi w tej mierze, ob-

janili go, e korpus Dwernickiego rozbrojony i odesany do
ziemi Siedmiogrodzkiej, a legja Wereszczyskiego dotd gra
rol tylko w obietnicach i w swoich kryjówkach. — Nie
wiele zw'aajc na te sowa Koyszko mówi dalej : ((po wczo-
rajszem nieszczciu, z garstk strudzonego i zdemoralizo-
wanego onierza, otoczeni zewszd przez nieprzyjaciela, nie

zdoamy utrzyma si tutaj, prócz Galicji nie widz innego
ratunku. Powiedzcie wszake panowie, jakie jest wasze zda-
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nie?» — Nagórniczewski zabra gos i poczwszy od uwag
na obecnem pooeniem si wasnycli i nieprzyjacielsl^ich,

stosownie do tego podawa projelcta. Nie tai on, e wyjcie
z okolic lenycli pogorszyo bardzo stan rzeczy, wskazywa
jednak dwie drogi do wyboru: albo na Woy, albo na Ukra-
in, do obu celów^ wyjaniajc mono przemknicia si
w ty cigajcych kolunm, i jeliby si zwróciy, pozyskania
najmniej dwóch dni marszu. — Pokazao si póniej, e je-

neraowie moskiewscy, starajc si odci powstaców od
królestwa, a prze do Zbrucza, oskrzydlali ich z daleka. Rot
spieszy z gocicem do Poskirowa, Szeremetjew z Majdanku
uda si do Baru. Midzy Poskirowem a Barem, dywizjon
uanów, bataljon piechoty i dwa dziaa, cignite do Dara-
ni, stanowiy rodek. Poniewa Nagórniczewski radzi, teje
nocy cign wstecz od Zinkowa przez Michapol i Koyba-
nie ku Midzyboowi, a stamtd dopiero prosto na Woy,
lub lasami lityskiemi w stron Ukrainy, wedle wszelkiego
podobiestwa, ruch ten acz azardowny, móg si uda. Ale
cokolwiek najzbawienniejszego przezorno i gorliwo zdo-

aaby obmyli , wszystko ju byo daremne , bo nie byo
z kim tego wykona. Koyszko odwoa si do wikszoci
zda, i ogromna wikszo przychylia si na jego stron.
Tylko Aleksander Sobaski, Eustachy Jowieki, Herman
i Józef Potoccy, oraz AYincenty Tyszkiewicz, przebrany jesz-

cze po chopsku jak przyby do Janowa) mocno trzymali za

Nagórniczewskim ; reszta obywateli i oficerów korpusu, a z

nimi i Chopicki odstpujc swoich, gosowali za wejciem
do Galicji.

Z zadziwieniem i boleci widzc taki upadek ducha, Na-
górniczewski owiadczy jeneraowi, i zostawi go na obra-
nej drodze, a ze swoim oddziaem bdzie sobie szuka innej.

W tym celu dowódzców szwadronu odesa zaraz do obozu,
f: y kazali ludziom si na ko; poniewa za Sobaski,
Je I )wieki, Potoccy i Tyszkiewicz, chcieli przyczy si do
jt g(j oddziau, zatrzyma si na chwile z nimi, spodziewajc
si jeszcze albo wymódz co na jenerale, albo zebra wicej
ochotników.

Zanosio si tym sposobem na to, co najlepszego sta
si mogo. Gdyby jenera Koyszko ze swoj nieszczsn
powag, z nieuytecznym taborem i nieuyteczniejszym jesz-

cze orszakiem ludzi pozbawionych ducha, cignc ku granicy

austrjackicj, zatrzyma par dni baczno nieprzyjaciela zwró-
con w t stron, niewtpliwie Nagórniczewski miaby przeto

zupenie otwarte sobie wrota za linj moskiewsk. Ale ze
przygotowane od wielu przyczyn, majcych ródo w powszech-
nych sabociach i wadach kraju, nie atwo mogo by napr-
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wionc pr/e/ lada Irafunck pomylny; pr/cciwnic jedna dro-

bna okoliczno pr;cyspioszya smutny koniec rzeczy.

Zalcdwo szwadrony latyczowskie ])0czcy kiezna konie,

widcty ich stojijco od strony liaru day kilka strzaów, i pla-

cówka cofna sic z doniesieniem, e moskiewska piechota
przybywa na wozach. Wysany rekoncnsans wkrótce pozna
wasnycli strzelców, którzy nie mogc zdy za jazd w na-

gym marszu z lasów houbowieckic^h, nabrali sobie po wsiach
furmanek, i gdy dowódzca Lcdochowski, dla ogrzania ]')rze-

jtych chodem zimnego ranku, kaza da po kilka kielisz-

ków wódki, podweseleni nieco jechali wypiewujc swojo
ruskie piosnki. Próny ten alarm sta si powodem zetkni-
cia si dwóch oddziaów, a to zetknicie si sprawio bardzo
wane skutki.

Koyszko nadcignwszy ze swoja druyn w pomoc niby

zagroonym szwadronom, nie chcia ju oddzieli si od nich:

skoni si zej z drogi zinkowskiej, ol)ieca we wsi Bebe-
chach pomówi ostatecznie wzgldem dalszych planów wspól-
nego dziaania, i prosi eby Latyczowianie uformowali prze-

dni i tyln stra kolumny. Za przybyciem do Bebech, Na-
górniczew^ski radzi jeneraowi przeprowadzi tabor ukraiski
na drug stron jaru do Faszyjówdii i tam osobno stan
obozem; lecz rada jego bya ju zapozna. Powstacy ukra-

isko-podolscy ucieszeni bespieczestwem pod cudz zason,
czem prdzej miecili si po chatach i stodoach, zdejmowali
sioda z koni i zabierali si do wygodnego wczasu. Nim na-

czelnik oddziau latyczowskiego zdoa rozmówi si z liczn
a zmieszan hierarchi korpusu, pierwszy szwadron jego
musia zaj si rozstawieniem widet i placówek, drugie za
dwa zbliyy si jeszcze bardziej do zaraliwej gromady. De-
moralizacja, ta straszna w kadem wojsku choroba, ma t
Avasno, e dobry duch wieego onierza nigdy nie bierze

górj' nad ni, lecz zawsze sam jej ulega. Zrazu karni i peni
zaufania we wasnych siach towarzysze Nagórniczewskiego,
z zadumieniem i zgroz pogldali na bezad i niesforno
niedobitków jeneralskich; ale w^krótce nadstawili ucha na
ich rozmowy, poczli wchodzi z nimi w znajomo i gaw'd-
k. Przy ogniskach obozowych, rozwlekajce si jak dym,
ale, narzekania i trwogi jednych, miy odwag i nadziej
drugich. Starszyzna trzymaa przodek w tem apostolst\vie

zwtpienia, a gdzie bya jaka sabo lub skaza pod wzgl-
dem moralnoci powszechnej, tam i demoralizacja wojenna
przyczei)ia si najprdzej. Oficerowie szwadronu trzech po-
wiatów poczonych, chciwi naczelnictwa i tytuów za lep-

szych czasów, okazali si najmniej pochopnymi do trudnych
zasug. Chopicki naprzód przylgn do gosuj cycli za wi-

dokiem najrychlejszego ubespieczenia wasnych osób; ci któ-



296

rzy nie wyrachowali si jeszcze z pienidzy barskich, pra-
gnli najusilniej koca caej sprawy powstania ; inni w do-

brej wierze rozumowali faszywie. <(Có my w^ maej liczbie

potraiimy uczyni — mówili sobie — kiedy korpus ukraiski
tak znaczny oprze si nieprzyjacielowi nie móg? Jenera
i naczelnicy co s przy nim, wiedz zapewne lepiej jakie jest

pooenie rzeczy: idmy z nimi, jeli chcemy zachowa na
dal nasze koci. » Tym sposobem od wyszych do niszych,
od szwadronu do szwadronu szerzya si zaraza. Nagórni-
czewski tymczasem jeszcze raz w- gronie rady jeneralskiej

próbowa zwróci umysy na drog powinnoci; lecz zgu-
szony przez wikszo, opuszczony od wielu swoich, musia
nareszcie uledz ogólnemu popdowi, i poszed najwytrwal-
szemu ze swoich towarzyszy Goyskiemu, zanie smutn,
nowin. Kilka sów z pamitnika tego ostatniego, najlepiej

zamknie przykry obraz samobójstwem koczcego si po-
wstania.

((Skoromy przymaszerowali do Bebech, mój tylko szwa-

dron, na który kolej suby przypadaa, zosta pod broni.
Poow jego rozstawiem na czterech placówkach w koo wsi,

zajmujc traktaty od Zinkowa, Michapola, Derani i Hre-
miaczki; reszt trzymaem w miejscu przy koniach. Ponie-

wa szpieg nasz doniós, e Moskale nocuj o 15 wiorst za

nami, prosiem Xagórniczewskiego, eby kaza drugiemu
szwadronowi by w gotowoci i z szwadronów ukraiskich
.dosta nam cokolwiek w pomoc do zapenienia acucha
stray. Odesa mnie do szefa sztabu jeneraa Koyszki,
u którego nic nie wskórawszy, musiaem spuci si na opie-

k Boga i na wasn czujno. Jako gdy wszyscy wypo-
czywali, ja ca noc przepdziem patrolujc widety. Okoo
pónocy wróciwszy z patrolu, siadem przy ogniu i dla od-

pdzenia snu cisncego si na powieki, zapaliem sobie lulk.

"Wtem przyszed do mnie Nagórniczewski i opowiedzia osta-

tni narad z jeneraem. Koyszko zdawa si ju odstpo-
wa zamiaru wejcia do Galicji i chcia puci si z nami na
dalsz partyzantk ; ale cay jego sztab silnie opar si temu,
zakrzycza jeneraa i Nagórniczewskiego. Natenczas jenera
rzek: ((Widzisz Pan sam, e z takim duchem wikszoci
niepodobna nic zrobi. Jeli Pan bierzerz na siebie odpo-
wiedzialno za swoje plany, to moesz odczy si od
nas i uda w swoje drog, a my pójdziemy do Galicji." —
<(Po takiej odpowiedzi — mówi dalej Nagórniczewski —
chciaem natychmiast wzi nasz oddzia i cign w lasy

za Michapol; lecz na moje rozkazy, owiadczyli, e ten

szwadron nie yczy sobie oddziela si od Koyszki i chce

przej z nim za granic. Pozbawieni trzeciej czci si na-

s:<ych, bylibymy bardzo sabi; mamy przy tern i u nas nie
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mao cliorycli i /mionycli. Wszak to oficerowie (którycli

wyjniciiil) ledwo /.dolaja jutro siii na ko; jake tu odwa-y si na nowe a daleko wiksze trudy? To mi skonio,
e wróciem do jeneraa i i)Owiedziaem i i)oddajemy si
w^spólncmu przoznac/eniu. . . . Koyszko prosi mnie, e-
bymy odtd w caym marszu a do granicy przedni, i tyln
stra trzymali; poleci nam przytem obra najdogodniejsz
drog. Ty wic jako znajcy najlepiej tutejsze strony, bd
przewodnikiem caego korpusu.)) Odpowiedziaem, e z punktu
w którym jestemy, najprociej bdzie maszerowa na Zai-
ce, Szarawk, Aleksiniec, Kupin, do Satanowa, i spodziewam
si e prócz stray u granicy nigdzie nie spotkamy nieprzy-
jaciela. — Nagórniczewski sta zamylony i pogldajc na
obóz rzek do mnie: «Patrz jak wszystko pi spokojnie, jak
za dobrycli czasów! A przecie w Zinkowie, w Dbowych
karczmach nocuj Moskale, w Hremiaczce s kozac3^ Gdyby
para sotni ich tu wpado, wn*eluby nas broni si albo uj
mogo? I nie szkodzioby moe eby tych bezadników i o-

spalców przetrzepali troch nahajkami. Dla naszego jednak
bespieczestwa trzymaj ludzi na koniu, placówki i widety
czsto odwiedzaj, a jeliby si cokolwiek zdarzyo, zaraz daj

mi o tem wiedzie. Znajdziesz mi tu przy ognisku.)) Kie
puszczajc wic cugli z rki, czuwaem do ranka, a skoro
dzie wita pocz, kazaem zbudzi obór i wnet cay kor-
pus ruszy w pochód ku Zaicom. Pierwszy w^ypoczynek
odby si za Jarmolicami

;
przeszedszy póniej Kupin, po

caonocnym marszu równo ze dniem stanlimy koo karczmy
Bbnowieckiej. Tu uszykowawszy kolumn plutonami, z bro-
ni do ataku zbliylimy si pod Satanów. Bagae i tyln
stra wyprawilimy przez miasto na most; jazda za, której
czoo skada mój szwadron, w bród przebya rzek, i tym
sposobem,, dnia 26 maja rano weszlimy do Galicji. Wkrótce
nadcign puk liuzarów austrjackich i zaprowadzi korpus
nasz do Skaatu, gdzie rozbrojonych i stra otoczonych je-
ców umieszczono w obozie za miastem.

Pogo nieprzyjacielska nie bya równie spieszna jak dwó-
nastomllowy pochód Koyszki; nadto jeneraowie moskiewscy
zbyt ostronie ostpujc swoj zdobycz, uatwili jej ucieczk.
Szeremetjew^ w dziesitek godzin po wyjciu powstaców
od Baru do Bebech, Kot nie zdoa prdzej skierow-a si
od Poskirowa w lewo na Karpowce. Oba rozstrychnieni
pierwej daleko dla przecicia dróg na pónoc i poudnie,
gdy Koyszko prosto pomkn ku zachodowi, zetknli si
z sob o cay marsz za nim. Na przedzie za nic mu nie
sprawio mitrgi. Krya wie, e w Satanowae znajduje
si kilka set kozaków; lecz pow^stacy zastali tylko i rozbro-
ili dziesiciu andarmów.
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Podobnie udao sie garstce 20 ludzi z Edwardem i Ale-

ksandrem Jeowickimi odbkanej po bitwie pod Majdankiem,
j^rzern si szczliwie. Pamitnik A. Jeowickiego, tak

opisuje ten ustp malujcy pooenie rozproszonych powsta-
ców^. «Po bitwie pod Majdankiem, ja z moim starszym bra-

tem schodzc ostatni z placu, zostalimy odcici od reszty

si naszych. Zatrzymawszy si cokolwiek w lesie i opatrzyw-
szy bro, wychodzilimy na wszystkie strony, lecz widzc
wszdzie nieprzyjaciela, a nigdzie swoicli, postanowilimy
sami we dwóch dosta si do wojska polskiego. W kilka

godzin usyszelimy koo nas szelest: przelconani e nieprzy-

jaciel drog nam zaszed, przysiglimy sobie raczej zgin
jeden obok drugiego, nieli si podda. Lecz zamiast nie-

przyjació, spostrzeglimy kilku naszych, którzy nieco pier-

wej schronili si do lasu. «Zbawieni jestemy! — zawoali—
kiedy z panami jestemy.» Zapytalimy ich czy wicej na-

szych nie masz? Powiedzieli e jeszcze kilkunastu zatrzy-

mao si troch dalej. Tak wic znalelimy si z 22 ludmi,
midzy którymi by kapitan Korzeniowski i pukowmik ***,

Wszyscy prosili nas, ebymy ich przeprowadzili do Galicji,

poddajc si nam zupenie. Czulimy cae niebespieczestwo
przebywania kilkunastu mil kraju zapenionego wojskiem
moskiewskiem, z dwudziestu ludmi prawie nieuzbrojonymi;

trzech tylko bowiem miao lance, a przytem kilku byo ran-

nych, konie wszystkie wycieczone, zapasów adnych, prócz

pienidzy króremy mieli przy sobie. Jednake powicili-
my nasze wasne bespieczestwo i nasze ostatnie zasiki

:

przyjlimy dowództwo, a raczej sub okoo tego maego
oddziaku walecznych. W nieznajomej okolicy, mao mona
byo spnszcza si na wybór tajnych manowców : wolelimy
pogardza niebespieczestw-em ; szlimy przeto po wikszej
czci wielk drog, udajc przedni stra dwutysicznego
korpusu powstaców. Tym sposobem nie tylko pierzchay
przed nami oddziay kozaków, alemy nawet odcignli cz
wojska z komend, które cigay jeneraa Koyszk. Teodor
Korzeniowski wspiera nas bardzo w usiowaniach naszych.

Dnia 25 przelimy po pod same miasto Felsztyn, w czasie

walnego jarmarku w tem miecie zajtem przez wojsko mo-
skiewskie. Nazajutrz j^rzebylimy granic pod Wooczyskami
o mil dwie od Satanowa, gdzie si tej chwili znajdowaa
reszta naszego korpusu z jeneraem." — Izydor Sobaski
i wielu innych, rozproszonycli pojedynczo przybyo póniej

do Galicji. Taki by koniec dwóch oddziaów zbrojnych, któ-

re w liczbie 800 powstaców przeniosy na dalszy plac pa-

trjotyczne usiowania i nadzieje Podola i Ukrainy. Wybie-
rajca si w pomoc im legja Wereszczyskiego, powtórnie

doczekaa si emigrantów za Zbruczem. Przed miesicem
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wejcie jeneraa Dwernickiego, ora/ wejcie jeneraa Ko-
lyszki, zaskoczyo j na wylocie z misternego powicia. Od-
td szcztki posikowej wyprawy, zl)rojnyci powsta i uzl)ra-

janej leg^ji, zmieszay si razem i pyny w stron, gdzie
ognisko zapalone w nocy 21) listopada, cigao na powrót
wszystkie swoje promienie. Zamo, niedawno punkt zbio-

rowy si co miay roztoczy si za Bugiem, sta si dopiero
juerwsz przystani wszystkiego co z za Buga unosio si
nad Wis. Waka pow^stajcej Polski ledwo rozniecona w
ziemiach ruskich, dogorewaa szybko.

Okoo tego czasu rozwiza si los obozów powstania,
nicruchomic utkwionych na wschodnim kocu Polesia.

Pulkownilc Lewicki, z dwoma szwadronami strzelców kon-
nych jeszcze ostatnich dni kwietnia komenderowany przeciw
]>owstacom kowelskim, zwróciwszy si w okolice gdzie
wszczynay si nowe poruszenia, dosta w pomoc sobie ba-

taljon piechoty, dwa dziaa, oddzia kozaków, i z temi sia-

mi uderzy na Owruczan. Bój by zacity. Nieostroni i nie-

rzdni powstacy dali dowody mstw^a, które pod dobrym
sterem mogoby zapewaii im wygrane. Lecz naga obrona
w lesie, pomimo wytrway opór musiaa skoczy si roz-

sypk. Nieprzyjaciel lubo ze strat kilkadziesit ludzi, opa-
nowa stanowisko, i wszystkie zapasy: zabra modzierze
i chorgiew, która, posana do Petersburga, bya tryumfalnie
prezentow^ana poddannym carskim jako znak wydarty zast-
powi 5,000 buntowników! Patrjotów^ polego tylko czterech,

ale wielu na placu bitwy, wicej z kryjówek dostao si
w rce moskiewskie. Marszalek Hoowiski do ostatka nie

ustpujc kroku, pad^ okryty kilku cikiemi ranami. Za-
wleczony naprzód do ytomierza, potem do Kijowa, w gu-
bernji wodzimirskiej dokona ywota. Z towarzyszy jego
Antoni Pausza take prowadzony na Sybir, nie zdoa oprze
si rozpaczy, i w drodze w^asnymi kajdanami rozsadzi sobie

czaszlc. Kobyliski z synem, Zielenieccy, Rapsztyski, Ba-
ranowski, Zagórski i kilkunastu innych obywateli, wzici z

broni w rku, po mczarniach wizienia i ledztwa, zostali

rezesani na dalsze katusze do kopalni Nerczyska, do Wiat-
ki i do Kurska.

Wanie kied}' Radomylanie wybierali si w pochód z

Biaejsoroki j^od Owrucz, nadbiega wie, e powstacy
owruccy znajduj si w cikiem pooeniu. Trzeciego dnia
po tern, kilkadziesit rozbitków przynioso im dokadn wia-
domo o klsce i przestrog, ebj' si gotowali do obrony.
wiee dowiadczenie ssiedniego oddziau nie natchno lep-

szej myli: postanowiono w miejscu czeka nieprzyjaciela.

Gaecki kaza spuszcza drzewa, robi zasieki okoo obozo-
wiska; Lipoman gotowa si z jazd wystpi za twierdz
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i atakujcych wprowadzi na zasadzk. Nieprzyjaciel spo-
dziewany ukaza si wkrótce: jazda pomylnie zacza utarcz-

k na przylegej niwie; lecz to samo powodzenie zmieszao
dalsze plany i przynioso zgub. Pierwszy szwadron strzel-

ców konnych moskiewskich zosta rozbity, drugi pierzchn.
Zapalona modzie rzucia si mordowa i ciga, a zamiast
00 miaa fortelem zada cios Moskalom, sama ujrzaa si w
nieprzewidzianej przygodzie. Artylerja i piechota moskiew-
ska zbliyy si pod obóz: huk dzia i gstych strzaów ka-
rabinowych zmieni prdko chwilowy trjumf w powszechn
trwog, ufortyfikowany tabor sta si placem walki. Odwa-
ga i mstwo poday zaraz w rce zwycisców najszlachetniej-

sze ofiary; ucieczka zbawia tych tylko, których póniej szu-

ka nie chciano. Pomidzy walczcymi najodwaniej, pierw-
szy poleg marszaek Gaecki: lekarz który przybieg go ra-

towa, martwemu ju wydoby z piersi kul z grajcarem od
laszdtoka. Lipoman miertelnie raniony, dokona ycia w wi-
zieniu. Walery AYaksman i F*** p*** nie pierwej dali si
pojma, a póki upyw krwi si ich nie pozbawi. Stpkow-
ski mony obywatel, Jaroszewicz starzec szedziesicioletni
i Karol Klinka, na polu bitwy dostali si do niewoli. — Mi-
cha Kozieracki, Pawe Zaleski, brat marszaka Mikoaj Ga-
ecki z synem Franciszkiem, Stanisaw Fiedorowicz, Henryk
mijewski, Edward Bojarski, Antoni Rudnicki, Salezy Giersz-

told, dwaj bracia Zubowscy i liczni inni obywatele, zowieni
w lasach albo porwani z domów, poszli za mio ojczyzny

pokutowa w pustjTiiach carstwa. Z pomidzy nie wielu,

którym udao si uj rk moskiewskich, Jan Ludwik Ja-

strzbski, modzieniec peen patrjotycznego zapau, raniony,

przemkn sie do Galicji i dzi z nami podziela tuactwo.
Mciwo i okruciestwo moskiewskiego rzdu nie przepu-
ciy nawet pci niewieciej. Pani Stpkowska, przedtem
wdowa po ksiciu Jabonowskim, schwytana przy mu w
obozie, wycierpiaa dugie wizienie w kazamatach kijowskich,

wród otrów osadzonych za kradzie i rozboje. Pani Pie-
kowska, starocina Przemylska, dama majtna i pena sza-

nownych przymiotów, dowiadczya podobnie barbarzyskie-
go obejcia si, z powodu, e w dobrach jej znaleziono w
kociele kilka modzierzy i kilkanacie kul armatnich. Ku-
zynka starociny, moda Aniela Piekowska, znajoma szcze-

gólniej z usug oddawanych powstacom, pikne swoje po-

wicenia si zapiecztowaa mierci. Dniem przed rozbi-

ciem powstania jadc z obozu dla przywiezienia z pewnego
domu zebranej broni i amunicji, trafia na czaty kozackie.

Przelkniona wyskoczya z wozu i chciaa naprzód ratowa
si ucieczk; lecz postrzegszy tu za sob pogo, maclii-

nalnie chwycia za may pistolet, który nosia za paskiem
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u piersi, i zuchwao stana do oljrony. Strza — przypad-

Uicm moe — by trafny, lcoza< spad z conia. Dopiero liulc

A\ystrzau, widov trupa, tentent nad)iegajcycli drog, no-

wycli nieprzyjació i razem my, e niespodziewane nieljes-

l>i(^czcstwo grozi braciom, porway jalcby na s^rzyda po-

zbawion, ju przytomnoci dziewczyn: pucia si przez

gstw drzew i zaroi napowrót do obozu. Ae wvrótce za-

l)ralvo jej tclm, zawrócia si gowa i mrolc zasl<oczy b-
kajc si w lesie. Ledwo nazajutrz wyszedszy na po,
zdoaa rozpozna miejsce i o pónocy przybya do wasnego
domu, znuona, przeziba, oljjta gorczk. Wiadomo o

lvlsce powstania wzmoga niezmiernie symptomata cioroby;
Iciedy Moslvae wleldi swoicli jeców do lochów Kijowa,

krewni modej bohaterki, prowadzili jej zwoki na sm-
tarz.

Kraj w imi carów mosciewskich
,

jako buntowniczy,
zdeptany przez ich sodactwo, jest najsmutniejszem pojojo-
wiskiem. Bogosawiony, kto suc sprawie ojczystej przed
jej upadkiem zamkn powieki: ywym bez wzgldu jak da-

lece zawinili nieprzj-jacielowi, pozostaje upokorzenie, ucisk,

ciga boja i aol^a. Skoro po kill<;u tygodniach, nieszcz-
liwie i nieudolnie rozpalajcej si wojny ziemiaskiej, po-
gasy kolej róne zarodki powstania, caa Ziemia od Zbru-
cza do Dniepra, od Prypeci do Kodymy, staa si w obliczu

zwycisców zarówno zdobytem polem. Garstki powstaców
byy nieliczne i rozsiane rzadko ; ale kada z nich, przez

iiiei)orachowane yki cisy miaa zwizek z rozleg prze-

strzeni kraju. Wróg czu dobrze, ile najmniejszy z oddzia-

ów móg poruszy i nabra siy: dla tego nie odetchn
spokojnie, nie odda si sw^obodnie roskoszom zemsty i u-
piestwa, a póki nie stumi lub nie pozby si wszystkich.

Do bitwy pod Majdankiem przewaga jego bya w-tpliwa, do
przejcia Koyszki za granic austrjack, nie uwaa walki
za skoczon. Od tej chwnli dopiero rozpoczo si na Po-
dolu, Woyniu i Ukrainie to powszechne i nieprzerwane pa-
nowanie Moskali, które trwa do dzi dnia. Wród zgrai

tryumfalnie snujcych si oprawców, wród brzku kajdan
i paczu mnóstwa rodzin, ozwa si wszake kilka razy jesz-

cze straszny gos dzielnych powstaców. Z trzech oddzia-

ów, co midzy Barem, Latyczowem i Winnic, szukay si
nawzajem, po smutnej przygodzie, która dwa z nich rzucia
do Galicji, jeden pozosta osobno i obrawszy sobie inn
drog, znaczy j krwi moskiewsk.
W tern, co liufiec 200 koni potrafi dokaza, co niezmu-

szony spieszy cigym marszem, byby nadto uczjui, jasno
przewiadczy si czytelnik ile jeszcze powstanie nie rzucajc
ora i domowych zagród, sprawi mogo.
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Teraz wic wracam do pamitnika szanownego Róyckie-
go, który przerw^aem w miejscu, gdzie mowa, e 24 maja
stanwszy ze swoim oddziaem na wysokoci Litynia w dy-

rekcji Ksawerówki, zamyla jednym forsownym marszem do-

sta si do Koyszki.
« Tam — pisze dalej pukownik — kiedy wysacy moi

daj mi dokadn wiadomo, koo 12 po poudniu, o ru-

chacli Rota i Ivoyszki, widziaem e ostatni ma kierunek na
Soodkowce, wiedziaem, e od Poskirowa, przez Stary Kon-
stantynów, Zasaw, Ostróg, uck, wycignita bya linja nie-

przyjacielska; atwo wic wnosiem, e Koyszko nie zecice

wzdu linji i granicy austrjackiej zmienia dyrekcji, ale ra-

czej udaje si do Galicji. — Jenera Szczucki, jeniec uwol-

niony od Koyszki, odpoczywa tej nocy z bataljonem pie-

choty, która rozebrana spaa o omset sni od nas ; mo-
gem go mie na nowo jecem, z korzyci nad piechot
znuon i pic; wszystko ju byo do tego przygotow^ane,

kiedy stosujc si do ruchów naszych braci pod Koyszk,
nie naleao nam wprzga si w tej okolicy w bitw. —
Zwoaem wiec was. Owiadczyem, e zdaje si, i Koyszko
zmierza ku Galicji: w tern pooeniu popiocy mu nie zanie-

siemy. Pumy si zatem zuchwalsz, ale nadziei drog.
Pumy si tam, gdzie nie bdzie Chróciechowski nakazwaó
i odwoywa powsta, aby nas w nieporozumienie wprawia,
rozrywa na czstki nie majce wiadomoci o sobie, i na pa-

stw wrogom naszym, pod wrotami domów naszych zosta-

wia. Idmy do królestwa! — Nie taiem wam niebespie-

czeustw i trudów jakie przeby mielimy; owszem pamita-
cie zapewne em mówi: poowa nas zgin moe, ale reszta

stanie w szeregach wojska narodowego, aeby daa zna tym
walecznym zastpom, e nasze prowincje jedno z nimi czuj,

jedno myl; niech si dowiedz, e nie masz nikogo, ktoby
nas razem wezwa, prowadzi, czas i drog wskaza; niech

si dowiedz o tem smutnem naszem pooeniu, i niech po-

wiedz nam, czy jest tam dla nas lito? czy s tam tacy,

którzyby chcieli po nas godniejszycli ofiar nad te, które do-

td wróg z nas sobie wybiera?))

«Noc bya, wiatr przez ksiyc pdzi clnnury, wiato
migao; zakurzone lica wasze chwytaem tylko wzrokiem, ale

do widziaem ebym was pozna. Tak widzi ojciec w cie-

mn i ddyst noc przy bysku pioruna, dzieci, które pro-

wadzi. Poznaje znajome nm ryyy, tak ja was poznaem; po-

znaem e chcecie tego co ja chc, a wkrótce gosy powtó-
rzyy com widzia. — Idmy .»

•(Zwróciem marsz nasz ku Winnicy, aby tem poruszeniem

nie da pozna nieprzyjacielowi strony, w któr prawdziwie

zamierzaem, i eby uniós si w stron przeciwn. I tak
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jc do Galicji dijyc: inainy, bo wysa kawalerj^^ z dziaami
na Bar, która szybko ten punkt ubiega; a my w zmienio-

nym przykro kierunku, w trzydziestu czterech <;odzinac]i,

przez )oli przeprawiwszy si*, stanli w Janowie, o jeden
wielki marsz od Rota, dalej jeszcze od Baru, gubijjc razem
na naszej ewej stronic oddziay kozaków i strzelców, które

nas wprzód cigay o trzy wielkie mile. Oddziay te, wno-
szc wida, e na rodek korpusu Kota w])cdziy nas, a tem
samem dopeniy swojej powinnoci, spoczyway.')

u Oddzia nasz zwikszy si o jeden pluton. Kademu
przybywajcemu ociotnikowi, wystawiaem w obec frontu

w^ano naszego powicenia si, trudy które przecia mo-
g siy czowieka, i niebespieczestwo wród którego ylimy;
a tego tylko przyjmownem do naszych szeregów, lvtóry si
talciemi uwagami nie odstrcza. Cze naszym wspóziom-
liom: Nie potrafiem przerazi adnego szczeroci obrazu
naszego pooenia. Pamitacie zapewne jedca w okuaracli?
— On jeden prosi o uwolnienie; wic je dosta.

»

((Ogólny mój zamiar wiedzielicie, komendantom szwadro-
nów wskazaem gówmiejsze punkta mojego denia, i zastp-
stwo po sobie j)i"zeznaczyem w razie gdybym poleg.))

«Z Janowa, przed wymarszem wysaem trzech z osobna
ydów bez wyboru, dajc kademu pienidze, aby w Chmiel-
niku zamów^ili fura i ywno, choby za najdrosz cen.
Polecenie to odebrali w obec wielu, spieszyli zarobi na ce-

nie, i usuyli nam dobrze, zawoc wiadomo do Chmiel-
nika e my tam idziemy, kiedy po popasie, jednym marszem
stanlimy w Krasnopolu.))

((Pierwsz bitw^ yczyem mie sobie z niezbyt wiksz
od naszej si, eby niezaw^odn odnie korzy i stopniami
was oswoi. Unikalimy wic siy wielkiej ; ale postanowi-
limy raczej zgin na raz wszyscy, jak przed najwiksz
ucieka. Przeszedszy Krasnopol 27 maja, popasalimy ko-

nie i samimy si skromnym obozowym obiadem posilali.

Tam odebraem wiadomo od moich wysanników, e dwa
oddziay nieprzyjació id ku nam. Jeden z prawej naszej

strony i z tyu mia przyby przez Krasnopol, a drugi z przo-

du przez Mooczki. Na lewo byy bota, a na prawo bagni-

sta rzeczka. Poznaem si na prdce z naszerft pooeniem,
i zalewo po ukoczonym popasie kazaem si na ko i by
w pogotowiu, kiedy wedety nasze za Krasnopolem stojce,
które ju miay rozkaz wej na miejsce, przez wystrzay
ostrzegay nas o zblianiu si nieprzyjaciela. AYychodzilicie
w porzdku w rówminy, a ja obserwow'aem nadchodzcych
przeciwników. Widziaem oddzia piechoty niemocniejszy
póbataljon, i 40 kozaków wchodzcych do Krasnopola. Wy-
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saem podoficera z kil^ii ludmi si:>atrolo\va Mooczlci, wie
przez któr bya droga naszego denia, konieczna, i dla

jjrzeszkód wyej wzmiankowanych jedyna. Wkrótce powró-
ci podoficer i raportowa, e piechota stoi pod t wsi. Za-
trzymaem was frontem do Krasnopola, eby nie omieli
stamtd idcego przeciwnika, zatrzyma si i on na widok
nas ; a wtenczas odstpujc we wschody pó szwadronami,
zblialimy si ku Mooczkom, od których chciaem odci-
gn drugi oddzia Moskali, gdy chciaem, eby wyszed w
otwarte pole. Jako dostrzegem, e drog' wysadzon po-

suwa si ku nam. Dla drzew duych i fos wzdu drogi

nie mogc go frontem szwadronowym atakowa, kazaem
z obudwóch stron drogi po trzy plutony ustawi, a dwa plu-

tony stany w alejach. Powtórzyem przestrog, e wten-

czas tylko atak jazdy jest dobry, jest skuteczny, kiedy si
caym pdem konia wyta. Plutony po bokach drogi usta-

wione pod rozkazami komendantów szwadronowych, miay
odci nieprzyjaciela od wsi i zwróciwszy si uderzy z tyu

;

z dwoma za plutonami, Seweryna Pilichowskiego i Michaa
Czajkowskiego, postanowiem rodkiem atakowa od czoa.

W tym porzdku zblialicie si stpo ku niemu, kiedy uj-

rzaem, e si w czworobok zwin i stan. Od 150 kroków
kazano wam i kusem, a od 80 usyszelicie gwidce kule.

Puszczaj cugle! zawoaem, i zabrzmiay pierwszy raz sowa:
Sawa Bogu! a konie nasze ca si pdu wniosy nas w szeregi

niewolników! — Padaj, krzycz pardon! — Pierwszy, któ-

ry o ycie prosi, utraci je od wasnego komendanta: wyr-

wa mu z rk waleczny kapitan karabin, przebi pardonu

woajcego odaka, i zawoa: bagnetami dzieci ku! (szty-

kami rabiata). Ale póno ju byo. Szeregi roztrcone ko-

nay na zbach naszych bron; kapitan jednak nie przestawa

by mnym: chybi celu jego bagnet, bo suknie tylko na

piersiach moicli przeszy, a szóst zadajc ran koniowi mo-
jemu, ju nie mia w rku bagneta, bo ju ycia nie mia.
Kilka strzaów i zbów bronowych utono razem w jego o-
nie: pad godzien pamici, gdyby godniejszej swojego mstwa
Ijroni sprawy. — Pamitacie koledzy moi, e maa ta ko-

lumna popyna posok. Lito by odwracaa niewinne oczy

wasze od tego widoku, a uszy przeniosyby szybko do serc

waszych bagania; ale mode oczy wasze widziay duo ez,

a uszy syszay jki waszych rodzin, które wyciskao boysz-

cze tej tuszczy. Pamitacie jak bracia nasi cisnli ich, i z

czworoboku w piramid zrzucili. Pamitacie kiedy jedzce

pochliwszych koni, pieszo deptali po gowach, i si obu-

dwóch rk wtaczali groty po drzewca w swoje otiary.»

((Kazaem doboszom bi odbój: do nogi* bro, eby drugi

oddzia blisko stojcy w Krasnopolu sysza ten apel. — Oba-
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dwa te oddziay byy •/. puku imienia 1-csiccia Welingtona.
— rRozwlcczono uakonicc l^up, i na jej dnie znaleziono ofi-

cera, który klczc prosi ycia: zostawiono mu tein chtniej,
e ntrzymywa: «za ojczyzn moj ca krew moj oddam;
ale wy z carem naszym wojn macie. » — Dogodzio sie te-

mu modemu oficerowi, bo tak na dnie w cudzej krwi wy-
chowa si, e swojej ani kropli nie uroni. Paszcz mój
okry przemoke jego ramiona, jednym chlebem y z nami,
a po kilku marszach uwolnionym zosta. — Stanlicie po-
tem w kohnnn plutonow, a ja drugiego wygldaem od-
dziau nieprzyjacielskiego, kiedy nadbieg i doniós podofi-

cer plutonu asekuracyjnego przy koniach powodowych, kasie

i broni, e oddzia ten nie wychodzi z Krasnopola, i po od-
boju w bbny, syszc e bro zoona, obsadza stodoy, a
kozacy na widok ataku unieli si w stron z której przyli.
Nie nasz, wic rzecz byo atakowa ich w takiem ])ooeniu,
a nadto naleao nam ubiedz szybko wysoko Zasawia i y-
tomierza, i sta si wczenie panami drogi wielkiej z Nowo-
gród-woyska do Ostroga prowadzcej, ebymy nie byli

przymuszeni trzyma si prawego brzegu Suczy, strony ba-
gnistej i coraz odleglejszej od naszego denia. Co prdzej
zatem zebrano na wozy 230 karabinów, tyle adownic z a-
dunkami i paaszami pieszemi, oraz bbny jako nasz zdo-
bycz; a sowa Sawa Bogu! na znak wdzicznoci po trzy-

krotnie wykrzyknlimy.

»

« Pamitacie emy winni szybkoci naszego ataku, e
tylko jeden Rosoowski od dwóch kul by ranny; bagnetami
za dziewiciu innych jedców naszych ranionych byo i sze-

snacie koni, midzy któremi konie Czajkowskiego i Pilchow-
skiego Seweryna po kilka ran odniosy. Zabralimy naszych
rannych; a Moskale dostali kilkadziesit zotych na wódk,
lecz mao byo takich, którzyby z temi pienidzmi mogli po-
wróci do karczmy w Mooczkach, gdy oprócz zabitych,

z caego tego oddziau, jeden oficer tylko, dobosze i trzech

frontowych, nie byli ranni. Trzech ostatnich, na usilne ich

p)roby zabralimy z sob i w nasze wcielili szeregi. W Wi-
le dopiero mieli oni spuka posolc, która ich paszcze za-

farbowaa. »

((Pamitacie e z Krasnopola czyli Mooczek, pucilimy
si prost dyrekcj na Cudnow, gdy chciaem, eby si tam
na nas przygotowano, a w nocy przykro zmieniwszy marsz
nasz na Lubar, obok tego miasta szybko stpo przeszlimy
i nazajutrz stanli w Miropolu. Czuj razem z wami nie-

przyjemne przypomnienie posiadacza tego miasteczka, i nie-

ponawiabym alu naszego ; ale kiedy powinnoci jest hod
cnocie narodowej skada, wystpkiem byoby pokrywa miN
czeniem zbrodni popenion w sprawie ojczyzny. Pan Mi-

WnOTKOwsKi. I. 20
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ropola owiadczy kilku naszym kolegom, e chcc mie
oczyszczone swoje dobra z buntowników, daje natychmiast
zna Moskalom o nas. Ocalenie swoje winien on przyka-
dnemu porzdkowi jakicie zachowywali: porzucilicie go w
iego domu, a przy raporcie dalicie odemnie ukarania.
Pogardmy, mówiem, szpiegiem moskiewskim; wszake roty
któ4*ym on usuguje, caa potga tyrana, nie przeraa nas,

a có jeden potwór wylgy na tej ziemi moe nas zajmowa?
Niech yje owszem, jak zy Polak z obcionem sumieniem,
niech suy naszemu ciemicy, niech czeka od niego orde-
ru, tej cechy haby i upodlenia w teraniejszym czasie.))

«Po popasie koni i ugotowaniu jedzenia, udalimy si w
dalszy marsz, trzymajc si jeszcze prawej strony Suczy.
W pi godzin po nas, pan Miropola mia ju u siebie -
danego jeneraa moskiewskiego,- któremu wystawia swoje
doniesienie jak nowy dowód wiernoci. A póniej w kilka

tygodni tómaczy si przed naszymi ziomkami, e nas mia
za Kozaków Doskich, bo podug niego, nadto mielimy by
porzdni na powstanie. Ale tumaczc si, zapomnia zape-

wne doda, e widzia z pomidzy nas ssiadów swoich, zna-

jomych, i z nimi mówi: widzia Omieciskiego, Czajkow-
skiego, Pilchowskich, Szaszkiewicza, i wielu innych.

»

«W przechodzi za Ulcho, konwój armat kocielnych
i modzierzów rozbrojony, a kilka wozów tych narzdzi za-

grabionych z przed domów Boych, zatopiono w Suczy. —
Drugiego dnia po wyjciu z Miropola, pod Baranów'k prze-

szlimy na lewy brzeg Suczy. Prom i mosty kazaem po-
niszczy, aeby oddziaowi sprow^adzonemu przez pana z Mi-
ropola utrudzi przejcie. O piset sni za Baranówk
gotowano je i pasiono konie. VViedziaem e nieprzyjaciel,

który ku nam w czasie noclegu nie mia si zbliy, stan
na prawym brzegu Suczy. PojDas nasz koczylimy spokoj-
nie, gdy byem pewny, e 2:)romów nie moe sprowadzi
chyba w sze godzin, albo musi kry na Rogaczew. W
marszu przed wieczorem uwiadomiony byem, e cz Mo-
skali przeprawia si do Baranówki i rabowaa dom szano-
wnego obywatela Mejzera, ale godziny miaem porachowane.
Mówiem ju, e trakt wielki z Nowogród-wo^iiska przej
nam trzeba byo nim zajty zostanie; nie mogem wiec ^)0-

mci si nad zbójcami, nic mogem pomocy ponie ziom-
kowi. — Maja 30 przebywalimy trakt wielki wspomniany.
Uprzedzilimy Moskali od Ostroga ruszonych, w nagrod
szybkich kilku marszów, zabralimy transport prowadzony
do armji, prochów i rónych pocisków czterdzieci dziewi
wozów, z których dwie beczki tylko prochu kazaem zosta-

wi, reszt za rozbi z beczek i pak i zatopi w stawie kil-

kijowskim.))
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u Na teje drod/e zabnilijuy sto d/iesi^ \vo/(')w nieprzy-
jacielskich wyprawionych z Nowogród-woJyska do gJówncj
armji z ywnoci i owsem. Konie pocigowe z wozów, któ-

rych byo 2,'n, zdatniejsze kazaem zabra w szeregi na miej-

sce odsednionycli i rannycli; owies, kru})y i suchai-y, a oraz
wozy kute, na czci rozrzucone rozdawano w marszu mie-
szkacom tej okolicy. Wcliodzc w len, pozycj, poleciem
zatrzyma dwadziecia wozów z owsem, i kilka wzi pod
bro zdobytij. i rannycli. W najporzijdniejszym korpusie,
wozy w czasie wojny opóniaj marsz, a cz(^sto stajjj si zgu-

bnie zawadij; dla tego chocia kazaem ariergardzie zasania
nasze, ale bylimy zawsze od nich naprzód omset sni.
Ranni tylko, bro z amunicj i kas, cignli zaraz za ko-
lumn; bo ta strata byaby dla nas interesujc. — Od tego
punktu marsz nasz zacz by nie tak nagy i mniej bezsen-
ne nocy, ebycie nabrali nowych si na nowe i wielkie jesz-

cze trudy. uck by dosy na lewo, eby nam móg gro-
zi.))

« Wchodzilimy w wida dwóch rzek: na prawo by Sucz:
a na lewo Hory. Tem niebcspiecznem przejciem chciaem
zwróci uwag jenera gubernatora Lewaszowa, e zamierzam
uda si na prawo ku Owruczowa, gdzie miao by powsta-
nie. Z drogi tej take, na ^YSzelki przypadek, dosta si
nam mona byo do Litwy, gdzie wiedziaem z pewnoci, e
powstania dziaay.

»

((Maja 31, weszlimy do Midzyrzecza; okrzyki radosne
powitay nas. Byy tam szkoy Pijarów: zastalimy modzie-
nasz, nadziej kraju, nadziej Polski! — W kilka minut,
kady drzewiec naszych lanc ciskay donie mode, nie zdol-
ne jeszcze gruboci ich okry; ognisty w^zrok ton w na-
szym wzroku i rzewi uczucia prac sfatygowane; kady
nasz ko widzia przy sobie nowego jedca, który zaledwo
koniec grzywy z pyu móg mu oczyci. — ((Pójdziemy
z w^ami)) — zaw'oali wszystkich klas uczniowie, a gos ten
bezwtpienia syszelicie ca moc dusz waszych. Zwoaem
ich do porzdku, starszych przeznaczj^em w" szeregi, w które
z uniesieniem i chlub wstpili, a modszym radziem cze-

ka a ich wiek uzdolni. Syszelicie kadego z tych jak ra-

chowa swoje lata, a rachunek ten nie z wiekiem, ale z mi-
oci ojczyzny by zgodny. Stajnia Steckiego nie bya zam-
knita, i razem z sub dworu tego znakomitego Polaka,
posza powikszy liczb nasz. Trzeci szwadron by dope-
niony, a my po odpoczynku cignlimy dalej. Oficerowi
ariergardy poleciem, eby z wszelk grzecznoci nie po-
zwala maym naszym ochotnikom i za kolumn; ale uprze-
dzili oni nas, i przy drodze zastawalimy zadyszae dzieci

z paczem i prob aby ich zabra. Nie byo ani do sil-
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nycb, ani do przeraajcych uwag, któreby wszystkich

zwróciy: niektórzy z nich zatrzymali si i bez wiadomoci
mojej poobsiadali wozy ze zdobytym furaem idce.

»

«Na drugi dzie, szwadrony w tym samym porzdku
przechodziy przez Berezno jak wyszy z Midzyrzecza, a pod
wsi Tyszyc, o mil za Bereznem, oficer prowadzcy arier-

gard raportowa mi, e kawalerja rosyjska zblia si za na-

mi t sam drog, i e on po maym odporze, podug in-

strukcji opuci wozy z furaem, a zasoni konie powodowe,
rannych, kas i bro. — Pozycja bya lena. Awangarda
nasza wchodzia do wsi Tyszycy, za któr wida byo pole,

i na prawo rzek Sucz. Rozkaz mielicie i kusem, eby
wczenie i)ostawi si mona byo. Wychodzc za ze wsi,

widziaem zaraz za ni fos, na prawo w brzeg Suczy wko-
pan, a na lewo wycignit w gb lasu: mostem przez ni
j)r/(.chodzilimy. Przypatrzyem si jej, i chciaem z niej

korzysta. O sto kroków za t przepraw, uformowalicie
odwrotnie front ku wsi. Trzeci szwadron odebra rozkaz

uformowa si przy drodze za dwoma pierwszymi, o trzysta

kroków z tyu na prawo pod lasem, który za niewielkim
kwadratem pola znowu si zacz3rna, ju to dla asekurowania
nas, a równie dla tego by oparty o las, eby nieprzyjaciel

nie móg si naszych oceni. Za tym szwadronem staa kasa,

ranni i bro; my dwoma szwadronami pierwszymi uszlimy
jeszcze ku fosie kroków dwadziecia, usuwajc front w lewo,

eby jego lewe skrzydo oprze o rzek. Tak przygotowani
widzielimy kusem zbliajcych si nieprzyjació. Wycho-
dzili oni ze wsi, i midzy wsi a fos formowali si do frontu.

Byy to dwa szwadrony strzelców konnych Derbskich, pod
komend Petersa pukownika. Oficer ten stojc na mocie
w interwau swojego dywizjonu, kaza rozpocz ogie kara-

binowy, nie majc przeciw sobio ani jednego strzau, gdy
chciaem go omieli przez to do przeprawienia si przez

fos. Trwa ogie — pamitacie — cigy. Bro drc
rk niewolnika kierowana, o omdziesit kroków, nie niosa
nam szkody. Lulkimy nasze dopalali, a Peters jeszcze nie

mia przej fosy ; trzeba go byo wic si^rowadzi na jedn
z nami stron, i dla tego kazaem szwadronowi drugiemu
Michaa Grudziskiego kusem zaj plutonami w koo, aby
rozumia e zaczynami rejterad. Jako w tym samym mo-
mencie usyszelicie moskiewskie hurra! a mostem i wskie-
mi kilku cieszkami przeprawili si Moskale i stawali do
frontu. Czekalimy a si przeprawi wszyscy: hurra trwao.
Szwadron nasz drugi galopem plutonami do frontu powróci,
las powtórzy nasze Sawa IJogu! — ucicho hurra; a lance

nasze ju toczyy wrogów w fos. — » Ratujcie si dzieci»

(Spasajtie rabiata) zakomenderowa l'eters, przebi si na

%•
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most przez iswój roiiL cijiiony, i uciec/k;^ ociiliil — Ofiary
niewoli, jedne zalegy fos i pola Tyszycy, kilkunastu w g-
bi Suczy wieczne znalazo schronienie, 48 z dwoma szwa-
dronowymi wachmistrzami w niewoli naszej hyo, a oficero-

wie za pomoc, swoich koni, wiernie Petersa spenili komen-
d, opr(k'z jednego kapitana zabitego. — Nic atwiejszego
nie byo jak cij^gajc maj; resztk z przestrachem ucieka-
jca w lasach, pobi albo zabra w niewol, i w kadym
innym czasie opuszcza tak;[ sposobno byoby nieroztro-
pnoci, wystpkiem komendanta; ale my gonijic za wylkym
Petersem, cofnlibymy nasz marsz zamiast go kontynuowa.
Z miych pól Woynia zalanych wrogiem, wydrze si nam
potrzeba byo, a nie szuka w samych nawet zwycistwach
korzyci. — Rozrzdzenie Chróciechowskiego w takim nas
stanie postawio. — Goniony by jednak Peters kilkaset s-
ni za wie, i cay prawie fura dosta si nam napowrót.
Pamitacie koledzy, e na odbitych wozach znalelimy po-
wizanych modych naszych ochotników midzyrzeckich, któ-
rych omijajc Peters w swojej ucieczce, w takim stanie do-
puci rba, a moe i sam rba : bo onierz, który na pla-

cu lka si zajrze w oczy swojemu przeciwnikowi, bezbron-
nemu nie przebacza, i na bezbronnym bez strachu wywiera
ca sw srogo, bo innych laurów nie godzien. Prócz ode-
branych z jego mocy szeciorga, zabra on jeszcze gonicych
za nami dziesicioro dzieci, cnot tylko i chci dojrzaych;
zabra take podoficera Porczyskiego z dwoma ludmi, któ-
remu pozwolono byo na moment zosta w Bereznem. Pa-
mitacie dwóch modych studentów? Gonic Moskali zasta-

limy ich we wsi, w ciasnem przejciu midzy budynkiem
a smtarzem: tam oni z wozów zsiadszy bronili si Mo-
skalom, kilku z karabinów swoich ra,nili, nakoniec jeden z
nich ranny, a drugi obok swego towarzysza spa snem wie-
cznym, snem cnoty i mioci ojczyzny. Przeniesiony za cia-
n pod któr walczy i krwi swoj obla, spoczywa pod ni,
paaszami zagrzebany. Byo jeszcze z naszej strony paaszem
rannych szeciu, i Adolf Pilchowski. Tam pod Stanisawem
Duninem, komendantem pierwszego szwadronu pad take
ko od kól. Siedmdziesit om koni, sto trzydzieci kara-
binów, kilkadziesit paaszów i pistoletów, byo nasz zdo-
bycz.))

« Peters tumaczc si ze swojej straty i ucieczki, rozniós
wiadomo, e nas znalaz dziesi tysicy, i tern na póniej
usuy nam bardzo.))

« Przez uck, Torczyn, Wodzimierz, Korytnice, ubom,
Opalin i Wodaw, wzdu Buga wycignita bya linja nie-

przyjacielska. Kowel najbliej na naszej lewej stronie poo-
ony, osadzony by dziaami i piechot. Dochodzilimy do



310

Dbrowicy. Punkta pooenia Wojska nad Bugiem ju rai

dobrze byy wiadome, widziaem e przejcie do królestwa
jest trudne, ale niepodobnem nie byo, bocie wy mni
byli !

»

((Wysani moi, w Dbrowicy donieli mi, e Petersa wia-
domo o naszej sile dosza do Kowla. Chcc zatem z niej

korzysta, po spoczynku przez 24 godzin, i rozgoszeniu, e
skadamy awangard tylko powstania, przeszlimy na lewy
brzeg Horynia

;
przez Bereznic, Wodzimierzec, bylimy w

Rafaówce, gdzie z rozbitego powstania Olizara, przybyo
nam kilku konnych i omdziesit pieszych ludzi. Ostatni
zaraz byli uzbrojeni. Tam przeprawilimy si na lewy brzeg
Styru, zanoszc wiadomo e zamierzamy zdobywa Kowel.
Niewolników kazaem StjTem spawi do Piska, eby umniej-
szy sobie ciaru, a zarazem oddali w stron przeciwn,
gdzieby ich zeznanie o siach naszych nie byo nam szko-

dliwe. »

((Jeden zasidatel, szpieg, z pod Litynia prowadzony, z o-

golon gow powróci do domu; drugi ujty na rabunku
domu obywatelskiego, z swoim pisarzem, po odbytym sdzie
zostali na gazi.))

«Koo Hulewicz dowiedziaem si, e sia zbrojna kowel-
ska zdja mosty, barykaduje ulice, i osadza wysze miejsca
za miastem dziaami. Takie przygotowania dwóch tysicy
blisko nieprzyjació, zapewniay mnie, e si oszukuj mnie-
maniem o naszej sile, a z tego wnosiem razem, e wezm
na swoj pomoc wojska nad Bugiem stojce i odsoni mi
granic. Wolnym marszem przebywalimy przestrze ku
Kowlowi, eby mu da czas zakomunikowania si i wci-
gnienia w ruch wojska. Turj midzy Kowlem a Niesuchoj-
ami przebylimy. W ostatniem miasteczku zebra kazaem
poczt, a kurjer z depeszami Dybicza dosta si w rce na-
szej awangardy. Za Turj poczlimy robi pókole koo
Kowla, utrzymujc zawsze Moskali w uprzedzeniu, e mamy
zamiar uderzy na niego. Odebrawszy za wiadomo, e
wojska z nad granicy ruszyy ju i s w marszu, zmieniem
2):zykro na prawo nasz dyrekcj. Rozminlimy si z jedn
kiilumn o kilkaset sni pod Maciejowem: przeszlimy koo
niej bez drogi ze spuszczonemi na dó chorgiewkami. Prze-

chodzilimy popod ubom, majc go na lewo, skd kilku

godzinami wprzód wycign nieprzyjaciel, na wezwanie po-

mocy. W Lubomiu byy bagae wojenne, ale nie mielimy
czasu do stracenia. Zmienilimy jeszcze raz kierunek na le-

wo za Lubomiem, ominli cigncych Moskali z Opalina,

ominli rozstawione szwadrony huzarów midzy jeziorami

Szatzka a szybkim marszem o wier mili niej Dorohuska
nad IJugieni we wsi Przewozach stanli. Zastalimy tara ga-

I
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lary. Szwtulroiiy stuy nad br/.ogicin, piecliota bya w ulicy,

a NNcdcty /ujy odlego do \vzgórlvi, eby wczenie mogy
ostrzed/ o niejtrzyjucielu, <t6ry móg si zwróci z drogi cu
Kowlowi; ule my cnq noc forsowny zrobiwszy marsz i do
pierwszej i)0 ])oludniii w przeciwni} z nim idc stron, od-

dalilimy si wzajemnie. S])okojnie zatem pierwszy szwadron
przeszed Bug wpaw, a tymczasem ustawiano galary w po-

przek rzeki, i drugie dwa szwadrony, wozy z broni, ranny-
mi, kas, i piechot po nich przeszy.))

«Nowa rado zabysa na waszych czoach, donie na
nowo ciskay si wzajemnie, a okrzyki wesoe rozlegy si
po równinach lewego brzegu Buga! — Mnie tylko nie czu
trzeba byo tej chwili? — Jak kropla rosy nie odwily wn-
trza gazu mchem naspionego, tak rado oywi nie moga
uczu moich. Czytaem depesze Dybicza, o których vry nie

wiedzieli: nic on nie mia korzystnego w nich dla siebie,

ale do byo j^rzykrem, do zasmucajcem, dowiedzie si
e gówna kw^atera tego jeneraa bya dotd w okolicy Pu-
tuska!))

((Galery kazaem rozprzdz, z wod puci, albo poni-

szczy. Rozesaem w okolice Krasnostawu, Zamocia i Hru-
bieszowa, dla zapewnienia si o pooeniu i sile nieprzyja-

ció; a dochodzc wysokoci Chema, w^ Woli Czerniejow-

skiej stanlimy na noc, skd take wysaem kilku ludzi

pod rónemi pozorami, dla przejrzenia potrzebniejszych pun-
któw od strony Zamocia. Po omnasto-godzinnym w^ypo-

czynku bylimy w marszu. Zostaem uwiadomiony, e nasz
drog przez Bug przeszed may oddzia huzarów, kazaem
«:o ledzi i doniesiono mi, e z daleka nas kry i mija
Chem; wniosem wic z pewnoci, e o naszem przejciu
donosi Rydigerowi. Odebraem take wiadomo dokadn
e Kraniczyn, Wojsawice, Uchanie i Jarosawiec, zajte
przez Korpus tego jeneraa; przez Hrubieszów zatem zosta-

waa tylko droga przejcia do Zamocia, ale dalsza i atwo
l>y moga przecita od Jarosowic, albo te od Wodzimie-
rza przez korpus Ivajzarowa. Uchanie, punkt prawie poredni
na linji naszego denia, zajte byy przez sam kawalerj,
i chocia punkt ten w pó godziny móg by z Wojsawic
posikowany, obraem go jednak do naszego przejcia

,
gdy

nie mia tyle wwozów i nizin ile Hrubieszów, droga bya
blisza, a nadzieja zamania nieprzyjació pod bokiem na-
szych braci zachcajca. Przewodnicy mieli rozkaz prow-a-

dzi nas na Hrubieszów, w^ samym za marszu wieczorem
zwrócilimy na Uchanie. O dwie mile od Ucha uprzedziem
was o moim zamiarze; odebralicie potrzebne informacje.

Poniewa za w nocy mielimy napa na obóz, po czem
spiesznie trzeba byo sformowa si, eby nowych si unikn.
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a trbaczów nie byo; mielicie wic rozkaz, eby po napa-
dzie, moj komend : Stój ! kady komendant szwadronu i plu-

tonu i kady podoficer powtórzy, po której jedzce zbiera
si mieli w plutony i spiesznie stawa we front szwadrono-
wy. Droga od Chema ku Uchaniom, na którmy weszli

byli, cignie si lasem, a ten o kilkaset sni od miasta si-

koczy. Obóz nieprzyjacielski sta na wzgórzu przy drodze
z Ucha do Wojsawic prowadzcej. Przewodnicy nasi poo-
enia obozu dobrze nie znali, eby w ciemn noc naprowa-
dzi nas na niego mogli z pewnoci; ogniów za nie palono.

Dowiedziaem si e w brzegu lasu przy naszej drodze mie-
szka gajowy: tego zatem jako ssiada obozu na przewodni-
ka postanowiem zabra, eby nam go wskaza: jako by
wzity. O kilkanacie sni od mieszkania gajowego staa
wedeta nieprzyjacielska: za zblieniem si naszem usza ona
bez strzau do placówki, któr dostrzegem idc na czele.

Mielicie rozkaz do wedet i placówek nie strzela, eby przez

to nie ostrzedz nieprzyjaciela. Placówka ta bya zoona
z czterech tylko koni: dwóch naszych braci, za pomoc j-
zyka rosyjskiego zbliyo si ku niej i bez strzau take z jej

strony razem znikny w ciemnoci nocnej. eby wic nie

spóni si po zaalarmowaniu obozu którego spodziewaem
si, kazaem wam i kusem, a przebywszy most wski na
botach, uformowalicie front spiesznie i jak mona najci-

szej .

»

((Ranni nasi, kasa, bro i konie powodowe, zostay przy

drodze pod zason piechoty i szwadronu asekuracyjnego;

dwoma za szwadronami poszlimy \\'pa na obóz, ale go
szuka jeszcze trzeba byo, gdy wiecie, e gajowego podo-
ficer Wielobyski przez nieostrono upuci. Nie zachciy
go dwiecie zotych, które mu za t usug ofiarowaem

:

nikczemnie z przestrachu uciek gajowy. Szlimy wic spie-

sznie cho nie na pewno, ale strzaów jeszcze nie sycha';

byo. Stan zatem kazaem, a ubiegszy kilkadziesit kro-

ków, szczciem znalazem obóz, i w tym momencie wpado
do niego Jwóch konnych z placówki; która uciekajc przed

naszymi zbdzia. Jeden z nich natraci si na ranie i by
cicho zsadzony z konia, a drugi zwróci si w ty i równie
przyjty zosta przez naszego jedca, gonicego za nim od
lasu. Powróciem do was i przepowiedziaem czem by mie-

licie póniej, komenderujc dononie eby zwie nieprzy-

jaciela: ((Pók naprzód! dyrekcja na prawo galopem)) — a ha-

so nasze Sawa Bogu! trwao bez przerwy i budzio pi-
cych wrogów. Ale budzio nie na dugo, bo nowym snem
usypiali : konie ich rozpierzciy si, nie unoszc adnego jedza;

wielu na pieszo bronio si strzaami, bo nas nie wystarczao
eby kady z nich mia przeciwnika: adnego jednak kolej

i
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nie mina, a strzay cho gbtc lecz z przeraeniem i w no-
cy niesione, nie zrobiy nam szkody. Pukownika, komen-
danta togo obozu, w jego namiocie kazaem pilnowa : chcia
on si ucieczk ratowa, i sobie wino przypisze, e strzaem
w nog i lanc w bok zatrzymany zosta. Kilku oficerów
przj-prowadzono take do tego namiotu; ale jeden z tych
nikczemnie strzeli do naszego kolegi Czajkowskiego, który
mu ycie zostawi, i sta si przyczyn, e wszyscy skonali

na grotach jak wielu innych, nim w to miejsce nadbiegem.
Przebiegajc obóz wzdu, widziaem, e za kilka minut sko-
czy si skutecznie nasz napad, i kiedy na ustroniu upatry-
waem miejsca do zebrania frontu, i midzy potrzeb wyda-
nia do tego umówionej komendy, a chci nieopuszczenia
cho jednej jeszcze korzystnej chwiH wahaem si, da mi
si sysze szczk broni od strony Ucha. Natychmiast wic
posaem po szwadron asekuracyjny, dwom pierwszym kaza-
em si formowa, a z sob wziwszy omiu jedców i star-

szego Ostaszewskiego, udaem si dla rozpoznania nowo przy-
bywajcej siy. May mój oddzia frontem wchodzi w ulic
ogrodzon i prawie j ca zaj. Przypuszczaem cignc
si kolumn przy sobie, i usyszaem komend w ruskim j-
zyku: «Pók czwarty Uralski naprzód!" — Pod zason nocy
i cinitym miejscu, do jest czoo kolumny konnej choby
najgbszej zama, a zwrócone dwie lub trzy szóstki wstecz^
potrcaj nastpne i zostawiaj za sob korzy, najsabsze-
mu nawet przeciwnikowi. Majc wic przed sob o pitna-
cie kroków czoo kolumny kozaków omiu grotami i dwoma
paaszami uderzyem, a puk si wasn i si przestrachu
wtoczy si na jDOwrót w miasto, i z korzyci naszego od-
dziau by cigany. Ale mnie trzeba byo powróci i zaso-
ni trzecim szwadronem dwa pierwsze, eby si coprdzej
uformoway. Zatrzymaem zatem mój may oddzia, poleci-

em Ostaszewskiemu obserwowa i uwiadomi mnie spiesznie,

gdyby powTacali kozacy, bo chciaem ich z ulicy nie wypu-
ci na pole.

»

>' Szwadronu asekuracyjnego nie byo jeszcze: patrol ka-
walerji idcy z Wojsawic i uciekajcy od zniszczonego obo-
zu, wlaz na niego; Przyborowski wic. komendant tego
szwadronu, by czynny. Pamitacie jak puk kozacki powró-
ci i na nowo zatrzymany w ulicy, by party przez cae mia-
sto ze strat, w której rachowa pukownika dowódzc pole-
gego na ulicy od lancy jedca Alfreda z Czartorji, i jedne-
go kapitana. — Szybkie uformowanie szwadronów, przez
walecznych zawsze komendantów Dunina i Grudziskiego,
do odparcia tej siy przyczynio si znacznie.

»

"Opuszczalimy pobojowisko; pukownik i stu trzynastu
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strzelców konnych Siwierskich, byli naszymi jecami, z któ-

rych kilkunastu z ran umaro, albo dla saboci zosta^w-iono

w wioskach. Pukownik Bogdanów nasz jeniec, mia przy
sobie ekspedycj swego jeneraa korpusu, w której cytowane
byo wezwanie Lewaszowa gubernatora woyskiego , eby
nas stara si koniecznie zbi, albo ujtych i okutych pod
cis stra do ytomierza dostawi. Tumaczyem mu, e
twierdza nasza pooona od jego obozu o trzy tylko

mile, e nam do ytomierza wraca daleko, i e gocinniej-
sze znajdzie przyjcie od przygotowanego dla nas w yto-
mierzu. Jako pukownik ten i omdziesit przeszo onie-
rzy oddani zostali w twierdzy.

»

« Konie, kilkaset karabinów, paasze i pistolety, byy na-

sz zdobycz. Baraki pene zrabowanych rzeczy i trunków
kazaem zapali, eby spony z broni i rynsztunkami, któ-

rych niepodobna byo zabra bez obcienia siebie. Czter-

nastu jedców naszych, ubranych byo w adownice oficer-

skie. Dzie si zaczyna, kozacy na wzgórzach za miastem
stojc, rozpoznawali nasze siy. Piechota nasza majc pole-

cenie zaj ulic gówn i osadzi punkt, w którym przez

ni w poprzek przecliodzi mielimy, przyja ogniem nad-
chodzcy patrol huzarski od strony Horoda, odpara go, a

przepuciwszy kolumn naszej jazdy, sama przeprowadzona
bya przez ogrody w pole, i ;^asoniona zostaa ariergard ka-

walerji,"

«Z pomidzy nas, dziesiciu byo rannych od paasza, za-

bity nikt nie by. Dylimy do Grabowca, majc cigle
przed nasz awangard i za sob kozaków; chcieli oni opó-
ni nasz marsz, gdy kawalerja z artylerj od Wojsawic
spieszya przeci nam drog. W Grabowcu ustawili si
kozacy nad wwozem, którym nam trzeba byo przechodzi;
ale wkrótce po sabym oporze odstpili, uciekli na lewo,

przepucili nas, zczyli si w jedn mas z tymi co byli za

ariergard, i nastpowali j razem. Ariergarda komendero-
wana przez konstantego Bernatowicza, wytrzymaa ogie ci-

gy z janczarek : Seweryn Pilchowski i Adam Domaradzki,
ze zwykem ich mstwem, na przemian wspierali j swoimi
plutonami. Ivonie nasze od dwudziestu godzin nie jady
i zmczone byy ; zebraem wic pólszwadron na nowo zdo-

bytych koniach o mil po przejciu Grabowca, i przepuciw-
szy kozaków przez rud, którmy przeszli, kazaem razem
z ariergard natrze na nich. Po czem uciekli bez powrotu
kozacy, a my odpoczywali i poili konie. Jana Omieciskiego
7. kilku ludmi wysaem do gui)ernatora fortecy Zamocia
z raportem o naszem zblianiu si. Zasta on w tej twier-

dzy jeneraa Chrzanowskiego z korpusem, który bdc wprzód
przez kogo le uwiadomiony o naszem pooeniu, spieszy
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nam na pomoc i zszed! si /, nami, w hifuchu wedet o ty-

sic kroków od twierdzy. Szwadrony krakusów, kolumna
piechoty i artylcrja, witay uas okrzykami. Ah! jak te y-
czenia i)yy nam mile, jak ten jyzyk narodowy mówi do nas.

a narodowe kolory cigny ku sobie oczy nasze! — Powita-
limy ich wzajemnie trzykrotnem Sawa Bogu!))

((Tak skoczylimy marsz })rzcszlo czterotygodniowy: w
stu trzydziestu dwócli milach krtej drogi, wród obozów
wojsk naszego ciemiscy; opieka Boga nas osaniaa. — Oprócz
zabranych na wozach pod Tyszyc w niewol, jeden take,
Dominik Strumio ranny pod Grabowcem, zosta jecem,
a dwóch tylko mielimy zabitych, i dwudziestu omiu w ogó-
le rannych byo, którzy póniej wykurowani zostali.

»

((Ddysta zimna wiosna i trudy przecijjaj^ce niewpra-
wne natenczas jeszcze siy wasze, byy przyczyn, e prawie
poowa ludzi miaa spuchnite nogi, tak e butów Avdzia nie

mogli. Ale kilkodniowy odpoczynek j)od twierdz i nadzieja

e uytecznymi bdziemy, powracay nam zdrowie. )>

((Kaport mój posany by sztafet do Naczelnego wodza:
czekalimy naszego przeznaczenia, ebymy wcieleni zostali

do któregobd puku jazdy; ale wkrótce uwiadomiony zo-

staem, e nam nadano tytu puku jazdy woyskiej.))
((Kady oficer, kady onierz zaogi i korpusu Chrzanow-

skiego, cieszy si naszem przybyciem, które cho nie wiele,

zwikszao jednak siy narodowe; cieszy si, l)o kadego
z nich yczenia byy przychylne dla ojczyzny. Widzenie si
za moje codzienne z jeneraem, nie mogo w nim odkryt';

tych uczu, a na koniec przekona on mnie i zasmuci, e
ich wcale nie mia.

»

((Do skromnego naszego umundurowania jakie zamierza-
em, chciaem mie dziesi, a najwicej dwanacie dni cza-

su. Przywielimy z sob pienidze skadkowe, i te nam
miay w^ystarczy, nie biorc nic ze skarbu narodowego.
Przecig ten czasu by potrzebny jeszcze dla ugruntowania
nas w mustrze, dla odpoczynku i wygojenia koni ; szo take
o miejsce spokojne, z którego dostaby mona byo potrze-

bnych szczegóów i rzemielników. Prosiem zatem jeneraa
o ten czas, i o przeznaczenie na lewym brzegu Wisy miasta
Zawichostu , lub innego, skd po dwunastu dniach stan
mielimy gdzie tylko rozkae. A na to odebraem tak od-

powied: ((Te wszystkie powstania wicej mi robi niepo-

koju swojemi daniami jak poytku. Tomaszów panu prze-

znaczam; naleysz pan do moich rozkazów, tam odpoczniesz
i umundurujesz si." — Wiem e ulego i spenienie ci-
se rozkazów, jest pierwszem obowiskiem onierza, jest na-

wet cnot od mstwa pierwsz: widziaem niebespiecznem
to przeznaczenie i niestosownem; ale jeeHm by przyzwól-
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cie ulegy przez cay cig dawniejszej mojej suby, to w te-

raniejszej przejem si tem bardziej t powinnoci: bez
ogoszenia wic wam tak nieprzyciylnego rozporzdzenia,
speniem je. — Pamitacie, stanlimy w Tomaszowie o dwie
stacje pocztowe od Zamocia, a o trzy mile od korpusu Kaj-
zarowa, który si w tych dniach przez Bug przeprawi, o pó
mili za od granicy austrjackiej. Konie nasze posiodane
zawsze, ludzie cigle uzbrojeni, na noc wystpow^alimy na
plac, patrole nieustannie zmieniay si, a mundury nasze
szyto na wozach, eby w potrzebie zebra si ze wszyst-
kiem.i)

((Czwartego dnia tego odpoczynku i tej spokojnej orga-
nizacji, droga którmy przyszli od fortecy, przecita ju
bya; a wic mielimy z dwóch stron nieprzyjació, z trzeciej

granic Austrji. Emisarjusze i patrole uwiadomili mnie, e
Moskale si zbliaj; ale nie ruszylimy wprzód z Tomaszo-
wa, a odebraem odpowied na moj sztafet. Odpowied
t robi mi gubernator twierdzy, gdy Chrzanowskiego nie

byo w Zamociu. Wyszlimy, pamitacie, o 10 rano , a we
dwie godziny w Tomaszowie trzy tysice moskali na naszem
miejscu stano, z dwóch stron wpadajc na niego. Przez
Józefów zostawaa nam droga, któr drugiego dnia stan-
limy pod twierdz.))

((Zna dobrze Chrzanowski zgubne pooenie Tomaszowa,
i jemu zapewTie lepiej wiadomo, dla czego nam go przezna-
cza. Nie zastaem tego jeneraa w twierdzy: przeszed on
lewy brzeg Wisy z korpusem, i stamtd dopiero da mi
rozkaz, ebym si take przeprawa!; uwiadomi mi e do
jego nale korpusu, kaza nieodwocznie szyk bojowy zmie-
ni na dwa szeregi, a Solec miasto do dalszej organizacji

przeznaczy.

»

((W Solcu odebraem z komisji wojny potrzebne druki

do organizacji: zaprowadzona bya kancelarja i rada gospo-
darcza: kilkuset krawców i rónych rzemielników pracowa-
o; wy odbywalicie musztr. List oficerów do zatwierdze-

nia przedstawiem. Chrzanowski znowu tu bez rozkazu nas
porzuci i przeprawi si na pi-awy brzeg Wisy, a ja dzie-

sitego dnia raportem przez sztafet pytaem si Naczelnego
wodza o przeznaczenie nasze na linji bojowej, donoszc mu
emy gotowi, donoszc e bro mamy zdobyt i kompletn,
adunki wymienione w twierdzy za proch zdobyty, a lance

równie nowe jak oporzdzenie sprawione z kasy, którmy
z sob przywieli: proszc go oraz, eby szyk jednoszerego-
wy zachowa raczy. Umia Wódz naczelny Skrzynecki oce-

ni nasze szczere chci: owiadczy ukontentowanie ze spie-

sznej organizacji, a puk wyszed na linj bojow.w
((Jednostajno ubrania i uzbrojenia, stan koni poprawie-
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r.y, porzdek do któregocie sami si przyczynili, wspóln,
nam wszystkim robi przyjemno. Nie zadziwialimy widza

prostym ubiorem naszym, ale chimeryczne nawet oku, nie

mogo zraa si nieregularnoci. Czapka biaa -^ barankiem
czarnym i malem na orle piórkiem, czaniarka krótka grana-

towa, z wypustkami bialemi i konierzem, rajtuzy granatowe
wygodne z wypustkij i skórj, odzieway jedców i oficerów.

Ich szarfka sukienna, a nas pasy biae z licnzl srebrnij

7:raiszanJi z amarantem przepasyway. Do biaych osiowyci
pendentów zdobytycli, wszyscy jedcy na lewej stronie mieli

przytwierdzone mae olsterka z kartuzie na adunki, a w nich

nakryte pistolety. Paasz kadego uzbraja: po czterech

skrzydowych w plutonacli, mieli sztuce, albo skrócone ka-

rabinki z flintpasarai; a lance z chorgiewkami narodowego
koloru, gówn stanowiy bro nasz. Sioda bez olstrów,

i jak mona najlejsze, z maym mantelzakiem i paszczem,
nakryte czaprakami granatowemi z zielonych moskiewskich
przefarbowanemi, albo te nowemi tego koloru, rzemiona do
nich z surowcu i trenzle surowcowe z werblikami. Paradne
mundury oficerów, z rozprutymi byy rkawami: na spodzie

kaftan biay atasowy.

»

«Po ukoczeniu umundurowania i osiodania, zostajce
karabinki i pistolety zostawione byy z oddziaem przezna-

czonym do rezerwy, gdzie razem mielimy kilkaset lanc no-

wych; nasze za domowe lance rozdane byy pospólstwu w
Solcu.

»

((Pienidze skadkowe, któremy przywieli z sob, wyszy
byy zupenie, i reszt potrzeb z maych moich funduszów
zaatwiem. A e kasa ta bya wasnoci publiczn, i do
bezporedniego mojego zozporzdzenia zostawion, wezwaem
wic was, ebycie z niej jak najcilej kasjera pukowego
obracliowali, a wezwanie to zaczam tu*). Zaczybym tak-

*) Wojsko Polskie, Sztab Puku,
Puk jazdy Woyskiej. Solec, 28 czerwca 1831 r.

Kóycki Major, dowódzca Puku Jazdy Woyskiej , do korpusu oficerów
tego puku.

Wród domów waszych jeszcze na Woyniu, powierzylicie mi tym-
czasowe naczelnictwo powstania. Rzd narodowy przyzna mi je nadal,
a przyzna, wierzycie zapewne, bez mojego o to ubiegania si.

Czy dotd dopeniem mojej powinnoci, do waszego odwouj si
przekonania, i w niem tylko chc mie wiadectwo ; co za do pienidzy,
które skaday kas nasz , zoonych przez dobrowolne ofiary Woynia-
nów, z tych winienem publicznie zda rachunek. — Tym wic celem wzy-
wam was koledzy moi, ebycie z poród siebie wybrali: jednego kapita-
na, trzech poruczników, trzech podporuczników, dwóch podoficerów i dwóch
jedców, którzy zajm si obrachunkiem kasjera pukowego podp. Wy-
howskiego, na którego rce wszystkie fundunsze byy skadane. — Prawo
bezporedniego rzdzenia pienidzmi byo przy mnie, a te byy wasnoci
narodow, i dla tego komisja obrachunkowa wybra si majca, odbdzie
czynno swoj cile i z dokadnoci. Niech ijrzyszo mnie obwinia
nie moe, e fundus?:e tak wite le uyte zostay. K. K.
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e szczegóowy wasz rachunek naszej kasy, ale cnotliwe pol-

skie serca co j zoyy, spokojnie zaczekaj na czas, w któ-

rym w^inny im hod publicznie bdziemy mogli owiadczy.»
((Odtd przestalimy zalee od siebie, zaczlimy wspól-

nie dziaa z innymi korpusami. A czymy godnie powoaniu
naszemu odpowiedzieli, nie do nas naley sdzi; ja tylko

zamilcze nie mog szacunku mojego dla was : nabylicie do
niego prawa waszem mstwem, staraniem w subie wewntrz-
nej, troskliw opiek nad onierzami, godnymi naszej przy-

jani. Wasz nieinteresownoci ustpowalicie chtnie pra-

wa waszego do krzyów dla onierzy; byli midzy wami co
prosili eby ich zostawi w szeregu jako podoficerów, nie -
dali wdzia znaków oficerskich, i przy kocu dopiero kam-
panii przyjli nominacje. List oficerów do krzyów w sku-

tek powtarzanego rozkazu jeneraa korpusu przedstawiem.
Chowajcie te drogie pamitki, godniecie one nabyli ; nie zniy
ich ceny ciemica jak da. W zemcie swojej ukazem
rozda on polskie krzye Moskalom na znak e niemi pogar-

dza; a biedne narzdzia samowadzy, przyjy je w równej

pokorze, jak jDrzyjmuj na czoa wypiekane pitna przed Sy-

birem. Nasze krzye, nasze stopni<^, ojczyzna nasza nam
daa.

»

((Winienem jeszcze wam podzikowa za utrzymanie kar-

noci w szeregach, za wzory dla onierzy odwagi waszej

:

widziano was w kadej bitwie na przodzie ; w sto pitnacie
koni amalicie cay puk pod I. Tam w czasie ataku kie-

dym woa wpuszczaj cugle!)) onierz szwadronu trzeciego da
mi si sysze: «ja mojego konia wykieznaem». — Po tej

bitwie przyznano nam nasz szyk jednoszeregowy i pochlebnie

powiedziano, emy sami sobie na to prawo napisali. Umie-
licie si formowa pod kartaczami; wspólnem zaufaniem

oywialimy si, nie nadto nawet wymagaem zimnej krwi

po was wtenczas, kiedy umylnie odwróciwszy front od nie-

przyjacielskich dzia, zakazaem patrze na granaty rozrywa-

ne za ogonami waszych koni, nie nadto mówi, bocie to

cile i z pogod wypenili. Nad Wis, pierwszy mój szwa-

dron oddzielnie stojcy wola na mnie, ebym go prowadzi
do szary na 16 szwadronów rozwinitych nieprzyjació i w
miejscu krzyczcych hurra. Nie mieli oni na trzysta koni

Odpowied. — Szanowny majorze. Winnimy ci ocalenie naszego y-
cia, winnimy ci honor jaki mamy suenia naszej Ojczynie. Twoja pra-

wo jest rkojm twoich czynnoci, których my jestemy wiadkami.
Wiadomo nam jest jak zostay uyte tundusze nasze; lecz kiedy taka. jest

jego wola, ulegamy jej i raportujemy, e z pomidzy nas obrani do ko-
misji obrachunkowej kapitan Przyborowski; porucznicy, Kaliski, Oraie-

ciski i Domaradzki .Józefat; podporucznicy, liudzyski, Zakrzewski i To-
poczewski ;

podoficerowie, Olszewski i Wielobyski
;
jedcy, Zakrzewski

i riotrowski. — 1): podpiny.
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naszych lulcr/.y, bo kady z iycli puków, w rónych cza-

sach, mia z osobna z wami do czynifmia. Nic przyznal)ym
si do nieprzyjcia walecznego wyzwania mojego szwadronu,-
ac wierzycie zapewne, e nie oso)ista l^oja od tego mnie
odstrczaa: ciciacm ten atalc wykona trzema szwadrona-
mi, któryl)y sic ])o\viód zajiewne, ale te natcniczas podzielo-

ne byy przeszkodami, a w poprzek kartaczowego ognia spro-
wadzajc, mógbym je zniszczy.))

((Nie wystawji; ubiorów naszych ani zwierzchnij}, postaci,
której my si zrzekli, chcielimy przeraa naszego przeci-

wnika: patrza on na ostrza naszych lanc, które nieraz wprzód
day mu si uczu nim je zoczy. »*)

XII.

Powysze opowiadanie zaprowadza uwag czytelnika w
owe miejsca i czasy, gdzie si ju wszystkie pasma trakto-

wanej tu rzeczy, znajdoway blisko gównego wza caej
sprawy naszej.

Kady, co rojc sobie neutralno gabinetu wiedeskiego
przychyln dla Polski, spodziewa si znale w Galicji bo-
g przystali obok reszty krain naszych zaburzonych wojn,
prdko wychodzi z bdu. Wiele rycerstwa, któreby nawet
ginc z broni w rku przynioso poytek ojczynie, utono
marnie w tym zdradliwym porcie. Ostatni zastp powsta-
ców Ziem Ruskich wchodzcy z jeneraem Koyszko, zaraz

te móg aowa, i nie do wierzy pogoskom o losie korpu-
su Dwernickiego. Niedaleko od siebie, jednakim trybem

*) Umieszczajc w niniejszej ksice dosownie Pamitnik puku jazdy
woyskiej, poczytuj sobie za obowizek nie opuci dwóch dodatków,
z których pierwszy otwiera, a di-ugi zamyka pomienione dzieko.

1. Lista imienna oficerów puku jazdy Woyskiej.

Pukownik, dowódzca puku, Róycki Karol, ozdobiony krzyem ka-
walerskim. — Major komendant pierwszego szwadronu, Dunin Stanisaw.
— Kapitanowie, komendanci szwadronów: Grudziski Micha, krzy zo-
ty. Przyborowski Tadeusz, kr. z.. Duski Jan kr. z. — Porucznicy: Pil-
chowski Seweryn, Czajkowski Micha, kr. z. Oniieciski Jan, ks. z. Pil-

chowski Adolf, adjutant puku, kr. z. Domaradzki Józefat, kr. z. S***
A***, kr. z. Faliski Stanisaw, Bernatowicz Konstanty, H*** R***. —
Podporucznicy: Wyliyski Marcin, kr. z. S*** A'**, Budzyski Micha,
Budzyski Wincenty, kr. z. Domaradzki Adam, Zakrzewski Erazm, Wy-
howski Antoni, kasjer puku, Topczewski Antoni, ubiorczy pukuj Kuli-
kowski Florjan, S*** T** ', kwatermistrz. Ostaszewski Krzysztof, Wieloby-
ski Franciszek, Paszuta Mikoaj, Raczyski Ludwik, Morgulec Ksawery,
Krzyanowski Eustachy. — (Przybyli do Solca): Porucznik Niemojewsli
Jan N. kr. z. — Podporucznicy: O*** A***, Bogdanowicz Antoni, Ber-
zewicz Jan, Podoecki J. Kanty. — Kapelan ks. Koomyjski. — Doktór
pukowy Terlecki.))
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skoczjy sie dzieje i wyprawy posikowej, i powstania. O
par mil od Chlebanówki. w miesic okrgy stan pod

'J. Pie pukowa-

Hej kozacze. w imi Boha'
We holosrt w cerkwi dzwin !

Komu milr dim. neboha
Za proklatvm na wzdohin.

Razom, razom na wraha!
Hurra ha, hurra ha!

Z WitST hora a tam staw.
Idy tejer kuha hocz '

Crerez wodn mona w paw.
Czerez hom pereskocz.

Dalej bratia na wraba.
Hurra ha. hurra hat

Kopni koniu kopyton.
Chotiaj piana potecze:
Ja zakiawsia korolom.
Szcio bis Moskal newticze.

Szczo zjuszit sia rid wraha.
Hurra ha. hurra ha!

ikyzom spisy, nyom spisy.

Bo we tanec sia naczaw:
Propadete czomy bisy.

Kozak nowy kouch wdiaw.
Kozak letyt w strim wraha.
Hurra ha. hurra ha!

Kozak pana neznaw z wika.
Win zrodiw sia na stepach;
Ptakom staw sia z czolowika.
Bo zris w kiskich stremenacb.

Bsizom. razom na wraha. «

Hurra ha, hurra ha!

Jeho sloza ne wspyniaje.
Win neterpyt dowhib slow!
Szczo tam w nebi win nezna;e,
A na zerali znaje krów !

I>alej bratia na wraha.
Hurra ha. hurra ha

:

My nelnbym dowho yty.
Szabli sywy wus neznaw

:

Nam na.ilipsze tak kiczyty,
.lakby duszu czort chwataw.

Kazom. razom na wraha.
Hurra ha. hurra ha

'

r nas woroh nezahostyt.
Naszym witom oiJy myr,
Nasza spisa nezapostyt.
Szczoraz maje swij- zyr.

Dalej bratia na wraha.
Hurra ha, hurra ha!

Oj radby ja teje znaw.
i"Kj na twity takij rrjt
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Skalaem drugi obóz jeców, zmuszonycli bro polsk zo-y w rce nieiiiieckie. Austi^ak najukadniejszy z naszych
miertelnych nie[)rzyjaciól, pomau, w miar jak psulimy
wanie dol, wysuwa utajone pazury. Byo to atoli jeszcze

w dniach nic zupenie straconych nadziei, i bagnety austrja-

ckic otaczajce ol)óz pod Skaatem, nie krzyoway si tak
cile, a tu za ich acuchem biy w okoo serca polskie

i bracia wycigali rce do braci. Od pocztku walki na-
rodowej zapalonej w Warszawie, Galicja zoya mnóstwo
patrjotyzmu. Modzie std jak z innych stron biega do
szeregów królestwa; ale w nieszczliwym skadzie rzeczy,

gdy rozerwanym czstkom Ojczyzny przyszo róne odegry-
wa role, dla caej prowincji przypada smutna i tkliwa po-
winno siostry, w domowych ktach dajcej jirzytuek i opa-
trzenie bratniemu rycerstwu. Nim ostatnia katastrofa rzu-

cia na jej ono mass wojowników, przywiedzionycli do piel-

grzymiego kija, okolice na wschód Lwowa lece, miay ju
czsto sposobno wystpi z patrjotyczn nsug. Trzeba
byo pielgnowa tajne zarodki legji podolskiej, przytula
rónemi czasy pojedynczo i gromadkami wpadajcych emi-
grantów z za Buga i Zbrucza, wykrada nareszcie z pod
stray i przemyca do królestwa podkomendnych Dwerni-
ckiego i Koyszki. Obywatele galicyjscy nie szczdzili w tej

mierze stara, kosztów i nawet wasnego bespieczestwa;
lecz kobiety szczególniej byy czynne. Co tylko niewiecia
zrczno i odwaga, natona mocnem uczuciem wymyli
i dokaza moe, to wszystko teraz patrjotyzm w gr prowa-

Ktoryb zdaa newtykaw
Pered lisom naszych spis?

Bazom, razom na wraha,
Hurra ha, hurra hpl

Niebijte sia Lacki dity,

Pyjte wyno u stoa;
Teper raoete sedity

Jak pid kryora anhela.
Eo stri chmara na wraha,
Hurra ha, hurra ha

!

Zatrepetaw orel strachu,
I dywyt sia z hory aso.
Postyj, postyj miy ptachu,
Budesz isti skwerne miaso

;

Bo my idem na wraha,
Hurra ha, hurra hal

Hodi tobi w Polszczy hraty,
Tutki marne propaJesz,
Hodi tobi pauowaty,
Ne wijdesz! ne wijdeszt

Siczy koly riz wraha,
Hurra ha, hurra ha!"

Wbotnowski. i. 21
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dza. Obóz skaacki cigle nawiedzany przez tum serde-
cznych goci, wyprónia si kadej nocy. Przez par ty-

godni kwarantany znikny prawie dwie trzecie czci jeców

:

do Ziemi Siedmiogrodzkiej nie spena 300 wywieziono. Kilku
znakomitszyci obywateli, a midzy nimi jeneraa Koyszk
i Dobka zamknito w Czortkowie.

Starcy ci po szeciu miesicach cisego wizienia zostali

wypuszczeni na wolno; lecz dotknici boleci nad losem
ojczyzny, w krotce jeden po drugim przenieli si na lepszy

wiat, gdzie zo ludzka nie moe ju depta praw dobro-
tliwego Boga.*)

*) Zygmunt Dobek dziedzic miasta Murafy w i^owiecie jampolskim
i innych dóbr na Podolu, posiadajcy wicej dwóch miljonów majtku,
liczy lat 70 ycia, kiedy sprawa narodowa modsze pokolenie powoaa
do broni. Szanowny ten patrjota na pierwsze haso wojuy ziemiaskiej,
z dwoma synami i kilkudzieait ludmi wyszedszy w pole , dzieli losy
oddziau, który jiod dowództwem dawnych oficerów Chopickiego i Kurow-
skiego, poczy si z ^^agórniczewskim, a razem z nim wla si w dogo-
rywajcy korpus jeneraa Koyszki. — Dolegliwoci wieku pomnoone
cik chorob astmy, nie pozwoliy Dobkowi myle o wymkniciu si
z Galicji na dalsze usugi dla ojczyzny.

Wycierina wizienie w towarzystwie jednego z synów, a potem przy-
bywszy do Lwowa na kuracj, umar w maju 1832 r. Pogrzeb zacnego
obywatela hyl skromny i cichy jak pogrzeb kadego tuacza; lecz cae
miasto wyszo odda cze zwokom cnotliwego ma, który wytrwa du
koca, bo nigdy nie poaowa powicenia si swego, i obok religijnej

wiary przodków, wiar w przyszy tryumf sprawy naszej, dochowa do
ostatniej ckwili ycia.

Benedykt Koyszko ukazuje si w dziejach wojennych naszych, jako
jenera brygady z 1794. Nie masz prawie raportu z owego czasu, w któ-
rymby ksi Józef Poniatowski, albo inni jeneraowie, nie oddawali mu
najchlubniej szych pochwa tak za waleczno, jako te przytomno i tra-

fno w rozrzdzeniach. Po nieszczliwie zakoczonej wojnie, jenera
Koyszko razem z wielu innymi patrjotami opuci kx-aj, i przez Drezno,
Pary, Wencej, przyby do Rzymu, skd póniej uda si przez \Vgi'y do
Wooszczyzny, wanie gdy emigranci tutaj przebywajcy zamylali o po-
dwignieniu orem sprawy narodowej. W skutek konfederacji zawizanej
w Krakowie tl stycznia 17% i obietnic w marcu tego roku otrzymanych
od Dyrektorjatu francuskiego, zebrao si ju w Alultanach i AYooszczy-
znie kilka tysicy Polaków. Dowództwo nad nimi byo powierzone Ko-
yszce. Lecz wahania si Porty i zabiegi Austrjackie rozchwiay te za-
miary. Koyszko przesiedzia czas niejaki w Turcji, potem wróci do
kraju i zamieszka na Woyniu w powiecie konstantynowskim we wsi Se-
wrukach. Pikna sawa onierska, zasugi patrjotyczne, koleestwo
i przyja Kociuszki, jednay mu powszechny i wysoki szacunek: wszy-
scy ubiegali si o jego znajomo, u Sanguszków by poufnym domowni-
kiem. Lubo nic majtny i wkrótce otoczony piciorgiem dzieci, y je-

dnak gocinnie i przyzwoicie, a czczc pami Kociuszki, trzy jego ubo-
gie synowe wzi na wychowanie. Do pónej staroci nie opucia go.
czerstwo : lubi namitnie polowanie i wzrok mia zawsze doskonay,
tylko w ostatnicli leciech gos utraci. Gównym znamieniem jego chara-
kteru yy nieskazitelno i gorca mio Polski. Z religijnem poszano-
waniem i rzewnem uczuciem poglda na piercie z napisem: Ojczyzna
obrocy swemu , którym go obdarzy wiekopomny Naczelnik pierwszego
powstania naszego. Krzy kawalerski «virtuti militari»zdobicy jego piersi,

by mu nie mniej mi pamitk. — W sercu tego staropolskiego onie-
rza, l>y ów trafny instynkt, co podolinym jemu nie dopuci zalepi si
blaskiem bohatera wieku. — Koyszko w zieleszej porze swego ycia nio
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Car moskiewski pr/ysa ilo Galicji bezwarunkow i ogól-
na amncstjfj dla wszystkich micszkac(jw <^ul)crnji, jeliby
chcieli ]>owróci i zasij^ spokojnie w swoich domach. Nikt
jednak nie kwapi sie z takiej hiski korzysta: kto tylko
zdohi, sjieszy ku granicy k)'ól(^stwa. Oficerowie korpusu
Dwernickiego i ni(;którzy powstacy, prowadzili i)0 kilku,

kilkunastu i kilkudziesiijt ohiierzy, manowcami wskazanymi
przez Galicjan.

Wszedszy na ziemi królestwa, jedni udawali sie wprost
do Warszawy, drudzy gromadzili si w okolicy Zamocia.
Przez cay cig zmowy do powstania, i póniej z broni, w
rku , mieszkacy prowincji zabranych , mieli jedne gówmy
dno, jedne myl powszechn i \vyran: sta si jak naj-

rychlej nierozdzieln czci narodu polskiego dwigajcego
dawn sw ojczyzn; to jest, wej bezporednio pod zarzd
wadzy i w skad siy zbrojnej królestwa, które miao w so-

bie ognisko i chorgiew sprawy naszej. Dla tego wszelkie
zwierzchnictwa i organizacje u nich byy tak momentalne,

poszed za tryumfalnym wozem Napoleona. Póniej kiedy sam naród
wstrzs! swoje kajdany, olmdziesitletni starzec z zapaem rzuci si do
broni. Mieszka on natenczas w powiecie hajsj^skim blisko swego zicia
waciciela Krasnosióki, i jeden z pierwszych stan w obozie zbrojnych
wspólziemiau. Nie ambicja go tu przywioda; bo jaki nowy tytu móg
uwietni dawne jego zaszczyty, chocia chlubne dowództwo nad tysi-
cem obywateli naleao mu si jakby z prawa? Odtd, przed pó wiekiem
zasuony wawrzyn, na ubielonych skroniach jeneraa, zmienia si co
dzie w wieniec cierniowy patrjoty mczennika. Rzadki jest taki szcz-
liwy czowiek, coby w podobnie dalekich odstpach czasu , wychodzi na
scen welkicli zdarze z równym powodzeniem. Kiedy naród niepodlegy
regularnym ruchem posuwa si na swojej di-odze, suc mu cigle i ci-
gle idc z nim razem, mona bez usterku przebiedz bardzo dugi zawód
publiczny; ale w narodzie ujarzmionym i wielokro chwytajcym si po-
wsta, po rozerwanym szeregu rewolucji, trudny jest przeskok. Dla tego
wiele wysokich imion potkno si u nas niej. Gdyby wzgld na wasny
interes mia by gównym przewodnikiem, roztropno czto radziaby raz
uwielbionym mom nie wychodzi z zacisza weteranów ojczyzny. Jeli
kto nie zna tej rachuby i czu tylko powinno Polaka, nie przeto my
Polacy mniej go ceni winnimy. — Za kadym krokiem hufca powsta-
ców podolsko-ukraiskich, dawao si postrzega widocznie, e sdziwy
naczelnik nie odpowiada potrzebie. Wyniosa i marsowa posta, wytrwa-o na trudy, odwaga osobista i sia w boju. pozwalay mu jeszcze zaj-

mowa miejsce onierza, ale ju przezornoci i energji wodza w nim nie
byo. A jak zwyle wódz odbiera najwiksz cz sawy z odniesionych
powodze, tak te w przeciwnym razie surowy sd naprzód go dotyka. —
Dla tego karty niniejszej ksiki mog zdawa si zbyt niekorzytnemi
dla reputacji, której wschód i zachód przywizany jest do historji dwóch
wielkich powsta naszycli. Opisujcemu wypadki nie podobna byo za-
gbia si w rozbiór wszystkich przyczyn, i nieraz musia ca win zo-
stawi na jednej gowie. Czytelnik potrafi domierzy sprawiedliwoci, je-

li bolejc nad nieudolnem postpowaniem, zachowa cze powiceniu
si i najczystszym chciom. — Koyszko reszt ycia zatrut gorycz prze-
pdzi we Lwowie : umar w r. 1833. — Rzd austrjacki kaza przy po-
grzebie odda honory nalene jeneraowi. Wspórodacy bd go zawsze
wspominali jak dzielnego wojownika w modszych leciech, jak wzorowego
obywatela i patrjot do zgonu.

21=^
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przygotowawcze tylko i warunkowe; dla tego jakby l-
kajc si okaza najmniejszy lad udzielnoci, nie mieli ni-

gdy polega dosy na samych sobie. A kiedy umkny si
im te ogniwa, za które chwyci si spodziewaU, opuciwszy
podniesione ramiona, pognali za niemi a do samego rodka
wadzy i siy narodowej, eby stanwszy w rzdzie, w wojsku,

rzd i wojsko Polski przycign znowu na wasn ziemi.
— Element przeto, jaki poruszenia instrukcyjne z za Buga
i Zbrucza rzuciy w okres kongresowy : uwaa potrzeba pod
dwoma wzgldami: reprezentacji w rzdzie i formacji w
wojsku.

Co do pierwszego , ta zachodzi trudno , i nie atwo
oznaczy, gdzie wród rónych gazi wadzy, spoczywa naj-

wyszy punkt woli narodowej. Bracia nadwilascy, obywa-
tele i onierze, powszechnym gosem odzywali si do braci

za Niemnem i Bugiem. Echo tego gosu odbio si w ma-
nifecie Izb sejmujcych, brzmi dobitnie w proklamacjach

i instrukcjach Rzdu Narodowego, rozciga si do przemów
i rozkazów Naczelnego Wodza. Ale kiedy rozwaajc rzeczy

w ostatecznych wypadkach, zdarza si potrzeba cofn si
myl do ich zakrytych przyczyn, czstokro niepodobna
zgadn, jakim by szeregiem naleao ustawi do odpowiedzial-

noci, Sejm, Rzd i Wodza, jak tu rozdzieli zasugi i winy
od poczcia, a do wykonania zamiarów; czstokro wspó-
czesne w jednym przedmiocie czynnoci tych wadz, nie daj
si dosy pogodzi i znie w cao. Nieraz emisarjusze

z prowincji, nie wiedzieli dosy komu przekada swoje

proby, czyj odpowied mie za urzdow: nie mona tak

cile wskaza, gdzie byo stanowisko, na któremby wiksza
reprezentacja ziem zabranych wpyw swój istotnie wywrze
moga.

Cokolwiekbd, Sejm obszernem swojem koem ogarnia-

jcy wszystkie promienie wadzy narodowej, zdawa si mie
w sobie i jej rodek. Ten sejm, ilekro kwestja jaka doty-

kaa wprost uczu patrjotycznych, w wikszoci swojej za-

wsze szczeropolski, skoro tylko usysza pierwszy szczk
broni na Litwie, zdawszy reszt trosk wzgldem jej losu

na Rzd i Wodza, pocz robi u siebie miejsce dla repre-

zentantów przez Rosj trzymanego kraju. Powstacom
Ziem Ruskich przypado najprzód zaj przygotowane
krzesa.

Dnia 18 czerwca, Narcys Olizar, póniej odziany dosto-

jestwem Kasztelana, przyjty by jako reprezentant woje-

wództwa woyskiego; 24 tego miesica Ksawery Godebski,

wszed do grona sejmowego jako pose ucki; wkrótce po-

tem, 2 lipca, Stanisaw Worcel zosta posem rówieskim.
Za przybyciem do stolicy wikszej liczby obywateli in-
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nyci ])ro\viiicji pohuliiiowych, odbyy sio wybory reprezen-
tantów Podola i l^krainy. Niektórzy z nich jcBZczc w obozie
powstaców mieli sobie udzielone mandaty, wszyscy jako
pierwsi co w swoich ziemiach wzi^'li sic do broni, byli na-

turalnymi ich reprezentantami. Prawo to dajfjjCC moc szczu-

pej garstce przemawia, lub do przemawiania w imieniu
wielu tysi^^cy wspóobywateli upowania kogokolwiek, nie

opierao siy literalnie na artykuach zapadych ustaw, ale w
uczuciu i w rozsdku narodowym miao niezachwiani^; pod-
staw. Powstacy przeto wybierajc posów z pomidzy
siebie, powoali na ten urzd dwóch rodaków, z których je-

den nie mia udziau w powstaniu swego powiatu, drugi by
osiadym ziemianinem królestwa; kademu za województwu
dajc tylko po sze reprezentantów na 12 powiatów, zosta-

wili poow miejsc dla wspózieinian, którzyby przybyli po
oswobodzeniu kraju. Oto jest lista wybranych: Wojewódz-
two Podolskie, pose hajsyski Aleksander Jeowicki, olho-

polski Ksawery Sabatyn, Winnicki Amancjusz Zarczyski,
jampolski Aleksander Bernatowicz, kamieniecki Jacek Goy-
ski, bracawski Henryk Nakwaski. — Województwo Kijow-
skie, pose skwirski Wincenty Tyszkiewicz, machnowiecki
Herman Potocki, humaski Daniel Tchorzewski, lipowiecki

Józef Tomaszewski, radomylski Jakób Malinowski, tara-

szczaski Józef Bohdan Zaleski.

Dnia 9 lipca, jedenastu z wyej pomienionych posów za-

siado na awach izby. Pierwsze ich gosy byy szczerem
wynurzeniem uczu, które ywo przejmoway ich serca. Z mi-

oci i pokor modszych braci, owiadczali dawniejszym
reprezentantom narodu, t pen szacunku ufno, jak b-
dc jeszcze w domowych zagrodach pokadali w patrjotyzmie

i mdroci sejmu, który spraw powstania wzi pod swoj
opiek. Nastpoway zaraz szybkie opowiadania wypadków
walki podniesionej w prowincjach. Skreli obraz nadziei,

oczekiwa, nieszczliwych przygód, powice si i bojów^,

poskary si na przeciwnioci, wystawi ducha i materjalne

zasoby swego kraju, zwróci uwag na jego obecne mczar-
nie w rku nieprzyjaciela, wszystko to byo i bardzo natu-

ralnem i zgodnem z owem powoaniem obywateli, którzy zo-

staw^iwszy za sob zakrwawion ziemi, domy w pomieniach
i we zach rodziny, woanie wspóziemian przynosili do gó-
wnego przybytku ojczyzny. Nie wiadomi jeszcze caego
stanu rzeczy, a gboko przewiadczeni i dosy byo obja-

ni sterujcych losem narodu, eby pobudzi ich do przed-

siwzicia wszelkich stosownych rodków, nie kadli na ko-
cu swoich mów ani rady ani proby.") Suchano ich uprzej-

*) Patrz gos posa hajsyiiskiego, str. 332.
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mie i z wzajemnem wzruszeniem, odpowiadano sowami bra-
terskiej pociech}', lecz take odpowied ta nie moga prowa-
dzi do pewnego rezultatu. Kwestja pomocy dla prowincji,
cile zczona z kwestj o tok caej kampanji, wymykaa si
zawsze z izb sejmujcych do sali rzdowej, stamtd ostate-

cznie do gównej kwatery. Sejm wic powraca znowu do
do porzdku dziennego obrad. Rzd w swoich widokach,
wódz w swoich planach, ile dzi wiedzie mona, nie zbo-
czyli daleko dla tej pobudki: caa machina toczya si dalej

od dawna z gbszych przyczyn nakierowanych torem.
Prdko posowie ruscy postrzegli, e ich obecno w sej-

mie nie bya dostateczn spójni midzy interesami, które

w gruncie wspólnie, rozdzielio mnóstwo okolicznoci. Z wie-

lu wzgldów dawaa si czu potrzeba osobnej centralizacji

dla powstaców Ziem Ruskich w stolicy narodowego po-
wstania. Ka wniosek jirzeto Olizara utworzony zosta Komi-
tet, do którego skadu obok obywateli z prowincji zabranych,
powoano osoby dostojne zasugami i powag w królestwie.

Województwo wojniskie miao tu za swoich reprezentantów,
byego wodza naczelnego ksicia Radziwia, posów Worcella
i Godebskiego; województwo podolskie, wojewod Antoniego
Ostrowskiego, posów Jeowickiego i Sabatyna: województwo
kijowskie, posów Hermana Potockiego, D. Tchorzewskiego,
i obywatela Piotra Kopczyskiego. Obowizek sekretarza

peni Henryk Choski. Nowa ta instytucja musiaa na wst-
pie swoich czynnoci myle o wydobyciu sie na jakikolwiek

fundusz. Miljony przygotowane w kraju i woone w furgo-

nach taboru powstaców, nie byy ju pod rk, przyszo im
teraz w skadkach prywatnych szuka zasiku. Datek Ale-

ksandra Potockiego wynoszcy tysic czerwonych zotych,

gównie zaopatrzy kas.*) Komitet ziem Ruskich, zamierzy

*) Aleksander hr. Potocki, syn Szczsnego, suy w wojskn rosyjskiem
i mia stopie pukownika. Kiedy wojna nasza 1S31, wrzaa najsilniej,

znajdowa si za granic; przyby z iierlina do Warszawy, w chwilach
nit:;!al widocznie ju przewaajcej si szali, a cika choroba nie pozwo-
li! i mu pooy zasug na polu bitew. Powicenie si jego byo jednak
pii;kue i cakowite. Z szlachetn ski-omnoci mawia znajomym, którzy
go odwiedzali natenczas, e gdy lepsze nadzieje wieciy ojczynie, móg
nie spieszy ze swoj osob, ale dopiero gdy niebespieczestwo grozi,

uwaa za powinno podziela je z rodakami i sta si ofiar sprawy na-
rodowej. Zacn t podnioso patrjotycznego uczucia, uwieczya stao.
W luactwie, wyzuty z ogromnego majtku, nie przyj amncstji cara da-
wanej mu dobrowolnie. — Dzi cudzoziemcy w podróach na ciekaw re-

wj pod Wozniesieskiem, przejedajc przez Zofijówk i Huma, wzru-
szaj ramiouami z podziwienia, jakim sposobem pan tak rozegych dóbr,
czowiek majcy otwart drog do najwietniejszycli tytuów i ask mo-
narszych, rzuci to wszystko, wiedzc dobrze, i w zamian nie pozyska
nic wicej tylko czyste imi Polaka. — O! takie ofiary nie s daremne

t

Który wspórodak nie doznaje wewntrznej dumy i pokrzepiajcej otu-



327

sobie, dawa ojiiekcj i wsparcie wszystkim mieszkacom pro-

wincji pi'/,yl)y\vajiicym do królestwa; szczególnie za mia na
<'(du, byr porednikiem mi^^lzy rzijdem a województwami za-

buaskicmi, stara si zawiza i utrzymywa z niemi ci-s komunikacj, obmyla si)osoby jak najrycidejszego po-

cignienia ich na nowo do czynnego udziau w walce, ua-
twia i przyspiesza formacj regularnych puków z wspó-
ziemian znajdujcych si w królestwie.

Drugi ten przedmiot, do którego skwapliwie^dyli po-
wstacy, ukaza si z bliska jeszcze bardziej zawodzcym
oczelciwanie. Kady powstaniec by wprawdzie zdolnym na
dzielnego onierza, ale nie kady móg by wszdzie jedna-
ko uytecznym onierzem. Obywatel zbrojny w swoim po-

"wiecie nie tak wasn szabl, jak przykadem i wpywem, du-
chem i wol, przynosi korzy sprawie, w puku nim by wy-
wiczy si na umiejtnego oficera, musia sta si z razu

tylko dopenieniem konia, numerem w szeregu. ywio
przeto, który przyniesiony przez prowincjonalne powstania
mia rozbuja si silnie , w armji regularnej mala i traci
swój walor. Garstka, co na domowym gruncie zdawaa si wa-
nym zastpem i rzeczywicie bya i:)lennem nasieniem, ci-
nita w kadry, ledwo zasugiwaa na wzgld wyszych do-
wódzców starego wojska; niektórzy cenilij tyle albo i mniej,

co odpowiedni liczb pospolitych rekrutów. Nadto, trzeba

byo jeszcze j ubra, umontowa, uzbroi, a róda do tego

nie stay otworem.
Jeden tylko puk jazdy woyskiej, przyszedszy ze swoim

gorliwym i skrztnym dowódzc, ze swoj organizacj i swoj
kas, atwo przeama trudnoci i prdko na wietne czyny
wystpi w pole.

Zawizek legji podolskiej przeprowadzony z Galicji do
Józefowa, a pomnoony gówn mas powstaców z korpusu
Koyszki, staraniem i nakadem Wereszczyskiego, rozwija
si take w pikny i waleczny zastp. Lecz jego zawód
skoczy si w Zamociu, gdzie wyla wiele krwi w dziel-

nych wycieczkach, skd poszed na mczestwo.
Dawniej jeszcze poczty w Warszawie zakad legji Litew-

sko-ruskiej, pomnoy si znacznie przez przybycie powsta-
ców. Bataljon piechoty pod dowództwem pukownika Kwiat-
kowskiego, i dwa szwadrony jazdy, dzieliy trudy i saw
z jazd woysk w korpusie jeneraa Róyckiego.

Komitet Ziem Ruskich czyni starania, eby utworzy no-

wy szwadron tej legji; bogatsi obywatele Woynia i Podola

chy, e kiedy bogatych krajów mieszkacy poj podobnych cnót nie mo-
g, biedna ojczyzna nasza ma synów, co zadziwiaj ich bogactwem, bez
rachuby i ogldania si poiwicouem dla niej.
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usiowali wasnym kosztem, ile im na to w odlegoci od
majtków wystarczao, przynie podobna usug. Ludwik
Stecki zamierzy sobie formowa puk wolnych kozaków,
Aleksander Sobaski otrzyma od Wodza Naczelnego upo-
wanienie wystawi dwa szwadrony pod nazwiskiem puku
uanów nadwilaskich. Pierwszy nie zdoa przed szturmem
Warszawy uzbroi i na ko wsadzi swoich ochotników;
drugi z kilkudziesit uzbrojonymi ludmi wszed do legji,

która walczya przy jenerale Róyckim.
Tak tedy nadzieje powstaców opierane na reprezentacji

w ognisku wadzy i na formacji wród armji narodowej, ga-
sy coraz bardziej: powrót tryumfalny z moc zdobywcz, do
opuszczonego kraju, stawa si coraz wtpliwszym. Tymcza-
sem ten kraj zraony w pierwotnym zapale, bolenie dotkni-
ty przez liczne straty, deptany od mciwego nieprzyjaciela,

nie przestawa ufnie poglda w stron, gdzie bya zatknita
chorgiew Polski. Znowu tu wród snujcych si zbirów,
wród wizie i sdów wojennych, zmawiano si cicho jak
najskuteczniej odpowiedzie hasu, gdy je dadz bracia z kró-
lestwa; znowu skadano na rzecz powstania po rublu sre-

brnym od duszy skaskowej, i w dniach bitwy pod Murami
Warszawy, jeszcze ubiegano si o kupno listów kredytowych,
których najpierwsz hipotek wtenczas bya wiara w pomyl-
ny skutek walki. — A nakoniec rozwizao si wszystko

:

cae powstanie wyszo na reprezentacj przed wiatem, caa
armja opucia grunt ojczysty z nadziej uformowania si
kiedy na obcym. Do aoby domowej, przybya prowincjom
aoba ogólna: wracali wspóziemianie, ale w kajdanach
i przed trybuna moskiewski. Austrja wydaa carowi wszyst-
kich, co ze Skaatu byli zaprowadzeni do ziemi Siedmio-
grodzkiej ; najwicej za Podolan i Ukraiców pado ofiar
przez haniebne zamanie przyrzecze danych im przy kapitu-
lacji Zamocia. Po wyjciu jeneraa Chrzanowskiego z tej

twierdzy, gówn cz zaogi stanowia legja podolska (dy-

wizjon uanów, z 300 koni); a gdy jenera Krysiski straci
powag, uwaano majora Wereszczyskiego, dowódzc legji,

niemal za komendanta fortecy. Skoro Warszawa wpada w
rce Paskiewicza, jenera moskiewski Kajzarów oblegajcy
Zamo, przysa parlamentarza wzywajc do poddania si;
lecz ani odpowiedzie mu nie chciano: powtórzy wezwanie
po wejciu korpusu Ramoriny do Galicji, równie bez skut-

ku. Dopiero gdy nadbiega wie e i korpus Rybiskiego
w Prusach bro zoy, Wereszczyski uda si z twierdzy
dla zbadania rzeczy: za powrotem jego zwoano jeszcze na
rad wojenn 115 oficerów; siedmiu z pomidzy nich Podo-
lan, radzio wysadzi mury w powietrze i nieprzyjacielowi

gruzy tylko zostawi; ale jenera Krysiski, major Boleski
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i inni, w aden sposób dopuci t.ej(0 nic clicicli. Powtórnie
wic wysany Werc^szc/yski zawar ukady zabespieczajcc
zupena amnestjcj {garnizonowi, )ez wyjjjtku mieszkaców
Ziem zabranyci. Kajzarów w imieniu Mikoaja podpisa
warunki. Przez dni dziesi byy one szanowane, póniej,
oddzielono powstaców i poczto goli im gowy, znaczy
numerami, pod strajj gna pieszo do miejsc rodzinnych, dla

tumaczenia si przed waciwym sdem!
Od owego czasu do dzi dnia nie ustay jeszcze wyroki

sdów carskicli. Rozlega przestrze Ziem Ruskich oznaczo-
na jest temi punktami, co tu i owdzie jakby drobne wulka-
ny objawiy narodowego ducha: daleko gciej ca jej po-
wierzchni porani przeladowaniem zwyciski morderca; a
za kadem pchniciem jego noa, wida jak wiele tam po-
zostao nie uytych si, zatajonego ognia! Czemu ta potga
nie w^ybuclma razem, nie zebraa si w jeden pomie ?

Dopóki szczliwszy ruch nie podwignie ojczyzny naszej,^

w^szelkie opisy i rozbiory w^ypadków przeszej wojny insureli-

cyjnej, jeli je kto przedsibierze z sercem stroskanem czu-

jcego Polaka, musz kierowa si do roztrzygnienia tej za-

gadki. Std te wynika, i obierajc sobie za przedmiot
czstk poraienionych dziejów, trudno nie dotkn gównego
ich pasma!

Myl powstania, pierwszem miaem rzuceniem si na nie-

przyjaciela, w stolicy przywiedziona do czynu, bya myl ca-

ego narodu we wszystkich odcinkach rozszarpanej jego zie-

mi, bya, jak i jest, ywotnem ogniwem czcem jego lii-

storj — z przyszoci. Czyn takowy wstrzs tedy ca
dawn Polsk, i wszdzie ile mia si, wszystkie wystpiy na
wierzcli ; ale eby je zebra i rozwin, trzeba byo narodo-
w^i takiego rodka woli, któryby oparty na tern, czem stali-

my dziesi wieków, górowa u szczytu naszego przeznacze-
nia. Inaczej adna wadza, pojedyncza czy zbiorowa, ani
mocnej podstawy, ani waciwej wysokoci i trafnego kierun-
ku mie nie moga: mnóstwo chci, widoków, poj, nami-
tnoci, musiao gra niesfornie, krzyowa si i ama, obra-
cajc w niwecz najczystsze zamiary, najdzielniejsze usiowania.
Nie udmy si z wasn szkod, pozornie al uciszajc wj'-

mówk — emy byli sabi: rachunek materjalnych si i za-

sobów przy smutnym kocu walki, zadaje temu fasz najbar-
dziej, a niemal w kadym poprzednim perjodzie zbija podo-
bne mniemania. Dzieje powsta zabuaskich i zaniemeskich
dostarczaj w tej mierze dowodów.
Pi tysicy powstaców w hufcach kolejno jeden po dru-

gim wystpujcych na Polesiu woyskiem, Podolu, Ukrainie,
w rodku Woynia, w zaktach Polesia kijowskiego, i osobno
cztery tysice regularnych onierzy, utrzymywao ten ogie,
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co dwa miesice przebiega Ziemie Ruskie i zostawi wietne
pamitki dzielnoci narodowego ora. Bitwa pod Borem-
lem i bitwa pod Daszowem, o 25 dni czasu, o trójnasób tyle

mil od siebie oddalone, wayy jeszcze do wtpliwe losy:

azali to wszystko naleycie spojone i pod jeden ster wzite
nie sprawioby znakomitych skutków? Lecz w liczbach da-

lej posun trzeba. Ze Wódz naczelny pierwszym rozkazem
swoim przeznaczy za Bug, 1,500 jazdy, e Powstanie w 1,000
koni skoczyo swój zawód, nie idzie zatem iby armja wi-
cej udzieli, prowincje wicej dla armji dostarczy mogy.
Trzy korpusy pod jeneraem Dwernickim, Sierawskim i Clirza-

nowskim oderway si od gównych operacji dla tej sprawy;
trzy gubernije miay si w pogotowiu do wspólnego dziaa-
nia. Pitnacie tysicy regularnego wojska i najmniej pit-
nacie tysicy zbrojnych ziemian, nie byo niepodobiestwem
ruszy od razu na nieprzyjaciela, który przed kocem kwiet-

nia przynajmniej, bez przeniesienia caej wojny nad Dniepr,
opiera si tu nie móg.

Podobnie miay si rzeczy z wyprawami na Litw; a wsz-
dzie wypadki dziaa wojennych zwracaj prdko uwag do
ich przyczyn moralnych; bo walka powstajcego narodu nie

jest kampanj zwyczajn, bo tu wród dzia i bataljonów,

wystpuje na plac wszystko, co ten naród ma w swoich dzie-

jach za sob i przeciw sobie, od kolebki do dnia bitwy.

Kto zamierzy ku poytkowi ojczyzny zda spraw ogóln
z usiowa pooonych daremnie celem podwignienia jej z

upadku, bdzie musia zapewne rozstrzygn ostatecznie skd
i dokd idziemy poród przeciwnych i przyjaznych nam d-e tego wiata; rozwaajc póniej krok po kroku, wskae
gdziemy zboczyli z prawdziwej drogi, przez jakie bdy le-
my poszli. — Przedmiotom niniejszego pisma by to nie

mogo ; tylko konieczny zwizek midzy czstk i caoci
pocign piszcego za cisy obrb jego pracy. Dla tego

napomknwszy czytelnikowi na wstpie niektóre widoki hi-

storyczne wzgldem Ziem Ruskich, w cigu opowiadania
rzadko mia sposobno zwróci oczy ku nim. Opowiadanie
samo zaprzto jego umys wielorakim koi:>otem. Trzeba
byo tre rozprynion w mnóstwie drobnych szczegóów
zsczy do jednego naczynia, a obok pozatyka te kwiaty

i kolczyste chwasty, których si rzecz uplataa na swoim
gruncie; bo wspóczesnych obowiskiem bardziej jest zosta-

wi zbiór poda ni wywarzonych postizee. Materjay ró-

nej rozcigoci i rónego zakroju, w niektórych czciacli
bardzo ubogie, w niektórych powtarzajce si do zbytku, nie

daway si na surowo uoy w ksik nie odstrczajc
wydciem okadek i zamtem wewntrz. Krytyka wszake
musiaa skromnie praw swoich uywa : wiarogodno nao-
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cznych wiadków i uczestników zdarze, ograniczaa j ezsto-
kro do stranietwa porzdku w datach i obrazacli.*) wiee
sprawy ywych jeszcze ludzi zbyt blisko nieraz dotykaj mi-o wasn jednych, namitno drugich: ale co czas ago-
dzc, mógby zatrze i zniszczy, to skd ind naley si na-

rodowi jako pamitka, przestroga i nauka okupiona krwi
i zami.

Rozmylamy i piszemy o przeszcm powstaniu, eby po-
wsta znowu: jakiekolwiek bdy i niedostatki tego dziea
cign na si teraz sd rodaków, bodajby tylko cho w
czci odpowiedziao swemu celowi, przynioso korzy na
potem.

*) Poniewa uie wszyscy autoi-owie dostarczonych mi pamitników
i notatek pozwolili wymieni siebie nie kad spisu h-óde.
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JW. A. JEOWICKIEGO
POSA HAJSYSKIEGO

ODCZYTANY NA POSIEDZENIU IZB POCZONYCH
DNIA 1 LIPCA 1S31 W WARSZAWIE.

Dostojny Senacie, Przewietna Izbo Poselska!

Chwila, w której prawdziwie po bratersku przyjlicie
nas do swego gfrona, nie jest obojtn w sprawie ukochanej
Ojczyzny naszej. — Powstanie naszych województw wykona-
ne wród wojsk nieprzyjacielskich, nie poparte si regular-

nego onierza, chocia nie byo uwieczone pomylnym sku-

tkiem, przechylio jednak cokolwiek szal przeznaczenia na-

szego; bo wskazujc wiatu jak daleko siga duch polskie

objawia mu dokd jej gTanice rozciga si musz.
Dziki wam, ecie raczyli oceni patrjotyczne zasugi na-

sze, przyznajc naszemu województwu prawo reprezentacji:

wstpne to prawo do zupenej wolnoci, pokrzepi nasze siy

do jej U7walczenia. Krok ten z waszej strony, spoi i nie-

rozerwanemi uczyni te ogniwa, które nas przez tyle wieków
swobody i wielkoci naszej czyy.

Jeeli wiat cay dziwi si tej bohaterskiej odwadze na-

szych rycerzy, która niweczy zamachy uporczywego nieprzy-

jaciela, i o tyle ju jego si zmiejszya; niemniej te uwiel-

bia wasz mdro, z jak prowadzc i strzegc spraw
oswobodzenia Ojczyzny, utrzymujecie te si moraln, która

nasz naród czyni niezwycionym, i z tak szczupego jeszcze

kraju, bez ucienia wynajdujecie tyle zasobów do prowa-

dzenia tak kosztownej wojny. — Dla tego, dostojni Mowie!
zajmujc obok was miejsca, przejmujemy ei ca wanoci
naszego powoania, ale czujemy oraz jak trudno bdzie spro-

sta waszym zdolnociom, was/.emu dowiadczeniu, i e tylko

wstpujc w wasze lady, zdoamy odpowiedzie zaufaniu
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wspóobywateli ims/ych, którzy przez nas skadaj wam hoM,
do jakiego wasze cnoty, wasze powicenie i niezmordowana
praca, nabyy prawa w obliczu naszej Ojczyzny, w obliczu

wszystkicli owieeonyeli narodów.
Pozwólcie dostojni Mowie! aebym jako wiadek i ucze-

stnik wszelkich dziaa naszego powstania, ojiowiedzia wam
w krótkoci jego historj, która rzucie moe prawdziwe wia-
to na stan obecnych naszych województw, a dla braci na-

szyci ol)OJtn bye nie powinna."

Historja pocztkowego powstania województw Podolskie-

go i Kijowskiego, czytana na posiedzeniu Sejmowem dnia 9
lipca 1831 roku, przez Aleksandra Jeowickiego, Posa po-
wiatu Ilajsyskiego.

Od czasu kiedy wybia wielka godzina odrodzenia uko-
clianej Ojczyzny naszej, kiedy Sejm Narodowy zajDrzysig
przed wiatem oswobodzenie Polaków jczcych pod katow-
sk rk tyrana, postanowilimy nie opuci okolicznoci,
któraby nam dozwolia dzieli trudy i niebespieczestwa oswo-
bodzicielów ojczyzny, i wyrzec si wszystkiego, wszystko na
strat narazi, aby odzyska wicej jak wszystko.

Ten sam ogie który zapali wietn rewolucj w War-
szawie, tla zawsze w sercach naszych : rozniecia go ta re-

wolucja, i byby od dawna wybuchn, gdyby nie hamowao
naszego zapau nie tyle niebespieczestwo powstania w kraju
zapenionym wojskiem nieprzyjacielskiem, ile ta uwaga, ae-
bymy przez niewczesne powstanie nie pomagajc zgoa spra-
wie powszechnej, nie uszkodzili jej jeszcze podaniem na up
bogactw naszych, które caego kraju s wasnoci.

Chocia nie szczdzilimy ni kosztu ni stara, aby utrzy-

ma cige stosunki z rzdem narodowjTii, i aby mie pewne
wiadomoci o dziaaniach wojsk naszych; jednake przedzie-
lajce nas wojska nieprzyjacielskie, utrudniay to nam bardzo,
a owocem prac i powicenia si naszego bj^ly najczciej
mylne wieci.

"\V miar szczliwego powodzenia witej sprawy naszej,
wzmagajce si przeladowania rzdu rosyjskiego, nie zra-

ay prawych obywateli, którzy nie przestawali skrycie zao-
patrywa si we wszelkie zapasy do prowadzenia wojny po-
trzebne. — Kady by gotów si na ko i z niecierpliwo-
ci oczekiwa chwili rozkazu. — Nadesza ta chwila. —
Mienicy si by upowanionym od Rzdu Narodowego ma-
jor Chróciechowski, wyda rozkaz naznaczajcy powstanie
na dzie 27 kwietnia; ale we 24 godzin rozesa rozkaz
wstrzymujcy powstanie. — Pierwszy rozkaz do wielu miejsc
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doszed w wigiljc, dnia oznaczonego na powstanie; 'rozkaz

przeciwny przyszed w sam dzie powstania. — Obaamuce-
nie to pocigno za sob najzgubniejsze skutki, jest i pier-

wsz i najgówniejsz przyczyn niepowodzenia powstania,

gdy byo powodem jego niepowszeclinoci. Jedni bowiem
za odebi^aniem rozkazu powstania siedli na ko, za odebra-
niem za rozkazu wstrzymujcego powstanie porzucili konie,

ale razem i domy swoje, unikajc przeladowania rzdu ro-

syjskiego, które ich za krok tak gony czekao. Ci, którzy

w jednej chwili dwa przeciwne sobie obrali rozkazy, oczeki-

wali wyjanienia rzeczy: inni znowu, którzy w skutek roz-

kazu ju byli znaczniejsze potworzyli oddziay, nie widzieli

sposobu wycofania si bez szkody z niebespieczestwa, na
które wspomniony oficer los powstania narazi. — Powstacy
z jDOwiatów bliszych granicy austrjackiej, jako to z powia-

tów kamienieckiego, poskirowskiego, uszyckiego i mohylow-
skiego, ze swjnni oddziaami do Galicji umkn musieli.

Powstacy powiatu Winnickiego w chwili zbierania si,

nie majc jeszcze wicej jak 60 ludzi zbrojnych, byli napa-

dnici przez szwadron strzelców konnych rosyjskich. Z naj-

wiksz walczc odwag odparli, a nastpnie rozproszyli nie-

przyjaciela: przeszo 60 strzelców, midzy tymi pukownik
i kapitan, lego na placu. Tak maa liczba walecznych z tak

wietnego zwycistwa korzysta nie moga; rozkaz wstrzy-

mujcy powstanie pozbawi ich wszelkich posików, a ota-

czajc ich liczniejsze wojska nieprzyjacielskie, prz)Tnusiy do

oczekiwania w ukryciu i tuactwie dogodniejszej pory po-

wstania.

Powstacy powiatu olhopolskiego, blisko w 300 koni ze-

brani we wsi Pitkowce, o mil kilkadziesit od Galicji odle-

gej, postanowili zbrojnie dalszych wypadków oczekiwa. —
Na odgos powstania powiatu olhopolskiego, nieprzyjaciel

obwarowa wszystkie miejsca skadów rzdowych. Jenera
Rot z caym swoim korpusem ku nam swe kroki zwróci;

a rzd który swoje przeladowania od srogoci do okrucie-

stwa posun, chcia nam odj jeden z pienvszych rodków
powstania; nie pozwalajc obywatelowi pod kar konfiskaty

mie wicej nad cztery konie. — Tak wic kady z nas z

najwysz boleci widzia zbliajc si chwil, w której

ani swej osoby, ani majtku, na korzy ojczyzny powici-
by nie móg.
W tej chwili otrzymana przesadzona wiadomo o powsta-

niu woyskiem, i o wkroczeniu jeneraa Dwernickiego na
Woy, uradowaa serca nasze, a pewno, e lada moment
rozkaz jeneraa Dwernickiego nas do niego powoa, bya no-

w pobudk powstania, które ju raz sparaliowane, ogólnie

wy])uchn nie mogo.
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Dzie .') iiuija l)yl diiiuiii iiowstania. Powiat liajsyiiski,

który zdoa nic ulcdz szkodliwemu wpywowi l)aainuctwa,

powsta najsilniej. — Wszyscy prawie obywatele i uizodnicy

ze swojenii oddziaami zebrali si^' w dniu tym w liczbie

przeszo 600 koni i kilkadziesij^t piechoty we wsi Krasno-
sióce nad rzeki^, Bohem pooonej, gdzie si^' poczyli z od-
dziaem olhopolskim i baackirn blisko 500 koni wynoszf^cym,

i z czciej oddziau jampolskiego z 70 ludzi zoon.
Zebrani obywatele nie majc komu dowtjdztwa powierzy,

bo jenera Dwernicki nie przysa nam znanych z biegoci
w swej sztuce oficerów, zoyli je w rce sawnego jeneraa
Koyszki, obcionego wiekiem i spoczywajcego od dawna
na lauracli, któremi wraz z niemiertelnym Kociuszk skro-

nie sw^oje jako obroca ojczyzny ozdobi. — Szanowny i wa-
leczny ten m, mierzc si tylko z chciami swojemi, przy-

j na siebie ciar prowadzenia niesfornego onierza. —
ZujDcna wadza nad wojskiem jemu powierzon bya. —
Rozporzdzenia za cywilne, starania o fundusze do prowa-
dzenia wojny potrzebne, i jakiebd inne wypa mogce
stosunki polityczne, nalee miay do reprezentantów w teje
chwili obranych. — Pierwsz ich czynnoci byo wypowie-
dzenie wadzy rzdowi rosyjskiemu, wydanie proklamacji
stosownych do wszystkich klas mieszkaców naszego kraju,

i ogoszenie dawnym poddanym naszym tej wolnoci, jakiej

uywaj wocianie w czci Polski zwanej królestwem. —
Kasa nasza w trzech powiatach z dobrowolnycli skadek w
dniu jednym na tymczasowe wydatki zoona, wynosia do
600,000 z. p.

Poformowano szwadrony kawalerji i oddzia strzelców^

najkosztowniejsz uzbrojony broni. — Chwila wykonywania
szczerej przysigi ojczynie naszej bya wspania, bya roz-

rzewniajc. Kto rzuci dla ojczyzny rodzestwo i majtek,
kto niós jej ycie w ofierze, cieszy si tem, e jej wszystko
powici i ju wolny oddycha. — Szeregi nasze ze wzgldu
na dobór ludzi i koni miay jDOstaó najokazalsz. — Lecz na
nieszczcie w pierwszej chwili powstania spostrzeglimy sa-
bo wojennego porzdku, i niepodobiestwo utrzymania sub-

ordynacji midzy nowymi onierzami, którzy w naczelnikach
swoich widzieli tylko równych sobie wspóobywateli i ssia-
dów, do przewodzenia, którym dla zmysowego nawet wypy-

wu koniecznie trzeba byo mie umundorowanych oficerów.

Pierwiastkowym naszym zamiarem byo opanowanie miast
powiatowych, obalenie rzdu majcego wpyw na trwoliwe
umysy szczerze naszej sprawie sprzyjajcych wocian, a na-

stpnie powikszenie siy naszej przez uformowanie z nich

kosynierów.
W chwili w^ymarszu ukazay si na przeciwnej stronie
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rzeki dwa szwadrony nieprzyjacielskie : przez flankierowanie

adnej nie ponielimy straty; ze strony za nieprzyjaciel-

skiej od celnych strzaów naszych poleg pukownik, jego

adjutant i kilku szeregowych. — Nieprzyjaciel nie mia si
przez rzek przeprawi, a my w dniu 11 maja udalimy si
kn stronie Granowa. W tej drodze przyczy si nowy od-

dzia z bracawskiego powstania zawierajcy kilkadziesit

koni, i cz oddziau lipoweckiego wynoszc 100 koni i 60
dobrze uzbrojonej i)iechoty. — Dnia 12 maja przybylimy do
Granowa, gdziemy dzie nastpny czekali dla poczenia
si z siami czstkowego powstania kilku powiatów woje-

wództwa kijowskiego. — Powstacy ci w tyme dniu przy-

czajc si do nas w kilkaset koni, zwikszyli nasz kas o

300,000 z. p. przeznaczonych na temczasowe koszta wojen-

ne. — Dnia 13 maja liczylimy ju przeszo 2,000 kawalerji

i z gór 200 piechoty, a sile tej oprócz dowódzców nic nie

brakowao do odnoszenia najwietniejszych zwycistw i dziel-

nego popierania sprawy oswobodzenia ojczyzny.

Nieprzyjaciel na odgos przedwczesnego powstania w po-

wiecie olhopolskim korzystajc z czasu, wszystkie swe siy

ku nam zgromadzi ; w dniu powstania otoczeni ju bylimy
przewaajcemi jego siami, które nas od chwili wymarszu
cigay. — Wiedzielimy o tem, ale ukrywa si przed nie-

przyjacielem animy mogli, animy chcieli; cigiem yczeniem
naszych onierzy byo spotkanie nieprzyjaciela, a naszym ce-

lem niszczy go a nie unika.
Dnia 14 maja ruszylimy z Granowa do Daszowa; pod

Daszowem jenera Rot zaatakowa w marszu nasz stra tyl-

n zoon z niezupenego szwadronu kawalerji, który na

widok nieprzyjaciela miao si na rzuciwszy rozproszy je-

go stra przedni; lecz postrzegszy ca si nieprzyjaciela,

cofn si ku innym naszym szwadronom, których cz bya
jeszcze przed miastem od strony nieprzyjaciela, druga za
cz ju bya za miastem w obozie. — Zajlimy si co

prdzej ciganiem i szykowaniem si naszych, gdy tymcza-

sem nieprzyjaciel wszystkie swe siy uformowane w jedn
kolumn wzmocniwszy czterema armatami, posun ku nam
i ogniem kartaczowym chcia nas postraszy. — Na odgos
dzia nieprzyjacielskich, dwa najblisze nasze szwadrony, ze

zwyczajnem Polaków mstwem uderzyy na nieprzyjaciela

i w mgnieniu oka przeamay linj jego. — Dalej stojce
szwadrony nasze nie mogy jeszcze walczcym zdy na po-

moc: jeden z dowódzców nie chcc ich jak myla, na zu-

pen strat wystawi, rozkaza odwrót w celu poczenia
tych szwadronów z ca nasz sil, aby ni zada nieprzyja-

cielowi cios stanowczy. — Pierwszego i drugiego rozkazu

nie suchali mni onierze nasi, za trzecim znalazo si ki-
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ku mniej miaych, któr/y powtórzoiicmi okrzykami: ((rejte-

rada, /gin^'limy, 40 armat, 30,000 Moskali)) i przykadem
ucieczki, roznieli popoch pomidzy niedowiadczonych o-
nierzy. Wszyscy rzucajc naji)iekniejsze zwycistwo, w naj-

wikszym nieporzdku ruszyli do miasta: popoch ten ogar-n nie bdce nawet w boju szwadrony.
Ucieczka bez adnego powodu, która zaja miejsce nie-

mylnie spodziewanego tryumfu, najgorliwszych obywateli
onierzy okropn przeja boleci: nadaremnie usiowali
zgromadzi wojsko, aby je na nieprzyjaciela, który nas ciga
nie mia, poprowadzi. — W ostatniej wic rozpaczy sami
w liczbie 50 rzucili si z bohatersk odwag na ca linj
nieprzyjaciela. — Za i:»ierwszem uderzeniem przeamali j,
zajli dwie armaty, zabili blisko 100 ludzi ; a otoczeni na-
stpnie ca mas nieprzyjaciela, przebili si przez ni pra-
wie bez straty, a nie widzc adnego posiku, a tom samem
celu walki, nie cigani do swoich wrócili.

W caej tej bitwie mielimy tylko 19 zabitych, cz na-
szej piechoty dostaa si w niewol: nieprzyjaciel straci w
zabitych blisko 200 ludzi. — Ta walka okazaa nam poje-
dyncze mstwo naszych onierzy, ale oraz i to, e odwrót
nieregularnego wojska jest jego zgub. — Jak wygrana tej

walki byaby nieskoczenie papara nasze powstanie, tak
nieszczliwy jej wypadek przeszkodzi jego rozszerzeniu. —
onierze nasi z przyczyny bardzo ciemnej nocy, jedni si
po przylegych rozbiegli lasach, drudzy zapewne ze swymi
oficerami w inn zwrócili si stron; przy nas ledwo 500
pozostao, z tymi udalimy si do Linie. — Z tak zmniej-
szonemi siami cigani przez coraz liczniejszego nieprzyjacie-
la, nie moglimy ju sami zamyla o wykonaniu pierwiast-
kowego planu; postanowilimy zatem idc na spotkanie
jeneraa Dwernickiego, czy si z powstacami, których w
kadym powiecie spodziewalimy sie napotka. — Udalimy
si wic ku Bohowi w celu przeprawienia si na prawy
brzeg tej rzeki.

Nieprzyjaciel korzystajc z naszego oddalenia si, cae
swoje okruciestwo i ca sw dziko rozwin na tych o-
nierzach i obywatelach naszych, którzj^ z nami po nieszcz-
liwej bitwie poczy si nie zdyli. — Midzy innymi Ro-
sjanie napadszy na dom jednego z obywateli, ju go w nim
nie znaleli a pozosta matk jego, wraz z caym domem
spalili.

W cigu naszego marszu, dnia 17 maja, midzy Micha-
ówk i Tywrowem, gdziemy rzek Boh przeby zamierzali,
spotkalimy dwa szwadrony uanów rosyjskich. Jeden z na-
szych szwadronów bdcy w awangardzie, z tak zacitoci
na nieprzyjaciela uderzy, e w jednej chwili zmusza

Wbotnowski. i. 22
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go do odwrotu, ciga z najwiksz szybkoci, pod samym
Tywrowem napdza w rzek Boh , w której nieprzyjaciel stra-

ci blisko poow ludzi i koni. — Ta wietna potyczka za-

koczya si prawie zupenem zniszczeniem nieprzyjaciela;

oprócz stu blisko zabitych i rannych wzilimy w niewol
dowodzcego tym oddziaem rotmistrza i 20 onierzy ; w tej

bitwie jeden z naszych znalaz zgon chwalebny, 10 mielimy
rannych. — Zabranych w niewol onierzy i podoficerów
staralimy si o naszej sprawie i o ich ndzy owieci, i da-

wszy im po 20 z. pol. wypucilimy, aeby midzy swoich
i nasz ludzko i powzite u nas wiadomoci roznieli.

Po tem wietnem zwycistwie usiowalimy przej rzek
Boh, lecz widzc, e nieprzyjaciel wzbrania nam przeprawy,
nie chcc si naraa na bezkorzystne straty, postanowilimy
udajc si w gór rzeki przeby j pod Janowem.

Przy uciliwym caodziennym i caonocnym podczas ci-
gego deszczu marszu, dnia 19 maja przed wschodem soca
zbliajc si do wsi Obodne, ujrzelimy w teje wsi w bojo-

wym porzdku wychodzcego nieprzyjaciela. Sia jego ska-

daa si z trzech zupenych szwadronów strzelców konnych
i jednej kompanji artylerji. Jenera dywizji Szczucki sam
nieprzyjacielsk si dowodzi. — Na odgos "nieprzyjaciel!))

przebudziy si drzemice i pomieszane szyki nasze. Nie-

przyjaciel rozpoczwszy kanonad, nie dozwoli nam czeka
ani na zebranie wszystkich si naszych, ani na uporzdko-
wanie zebranych. — onierze tylko z dwóch naszych szwa-

dronów stanowicych stra przedni, najwicej w liczbie 150,

prowadzeni przez swych dowódzców, z wciekoci rzucaj
si na obadwa skrzyda nieprzyjacielskie, a kilku ochotników

na armaty
;

pierwszy z pomidzy nich gronemi wyrazami:

<(nie strzelaj bo zginieszw zapalajcemu armat kanonierowi

lont z rki wytrca. — W jednej chwili opanowalimy oba-

dwa dziaa, z których pi razy tylko wystrzelono, i nie-

przyjaciela zmusilimy do odwrotu. Poowa walczcych z

naszej strony, mylc e ju na tem koniec, przy opanowa-
nych dziaach pozostaa, druga za poowa mil blisko go-

nic za sze razy liczniejszym nieprzyjacielem, wszystkich

w niewol zabraa. Przy kocu tej pogoni, pitnastu i dwu-
dziestu nieprzyjació przed dwoma lub trzema onierzami
bro rzucao. — Wypadkiem tej wietnej i niepospolitej w
dziejach wojennych potyczki byo to, e blisko GO nieprzy-

jació lego na placu, emy zabrali w niewol jeneraa Szczu-

ckiego, pukownika Karabanowa, 16 oficerów rónego sto-

pnia i 299 onierzy. — Zdobycz nasz l)yy 2 armaty,

caa bro, wszystkie konie i wszystkie wozy z amunicj i fu-

raem.
Majc tylu niewolników, moglimy w czci przynajmniej
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pomci si za wszystkie nieludzkoci i ni^ki, jakich Rosja-

nie dopuszczali si^^ na naszy(;li wspólol)ywatcacli, na naszych
niatkacli i onach; ale szl.achetnor naszemu narodowi wa-
ciwa, di^ nala(h)wania naczchiików wojska polskiego w
agodnem obchodzeniu" si z jecami, i nic splamieniu ani

historji narodu, ani historji witej rewolucji nasz(;j, prze-

moga nad dzj^ a nawet potrzebij, krwawej zemsty. — Z nie-

wolnikami obchodzilimy si jak z przyjaciómi; sami oni

dziwili si tej naszej gocinnoci, której ani si spodziewali,

ani warci byli. — Zostawiwszy przy armatach kilkunastu

kanonierów, dla tego emy nie mieli ludzi z t, broni,
obznajomionych, reszt onierzy w dniu potyczki obdarzy-
wszy pienidzmi udarowalimy wolnoci,.

Dzie tak wietny dla naszego ora tern radoniejszym
by dla nas, e w chwili wygranej ucieszono nas wiadomo-
ci wejcia jeneraa Dwernickiego do Kamieca; spiesznie

wic dylimy na spotkanie braci naszych. — Lecz na nie-

szczcie nasze nadzieje, nasze zudzenia nawet trway zbyt
krótko — nazajutrz dowiedzielimy si o smutnej prawdzie,
o tern, e wszelkich posików pozbawieni, sami sobie zosta-

wieni jestemy. — Postanowilimy wzmocni si przynajmniej
poczeniem si naszych z siami tworzcego si powstania
w okolicach Baru.

Po przejciu Bohu w Janowie, 23 maja z rana, stanlimy
pod wsi Majdankiem midzy górami i lasami lec. Wy-
cliodzc w dalsz drog mielimy stra przedni ju za wsi,
wie bya napeniona wozami, tylna stra do wsi dochodzia,
gdy z lasów ukazaa si nieprzyjacielska kawalerja. Nasza
stra tylna waw^em natarciem odpara przedni stra nie-

przyjacielsk; ale przed ca jego si ustpi musiaa. —
Wozy pozostae we wsi na drug stron przemkn si nie

mogy: midzy temi byo kilka wozów z naszymi rannymi.
— Nieszczliwe te ofiary dostawszy si w rce dzikiego nie-

przyjaciela, najokrutniej zamordowanemi zostay. —'Przednia
stra daleko w przedzie bdca, nie moga si do j^rdko
przedrze przez wsk w gstym lesie drog wozami obozo-
wemi zaoon. Maa wic tylko cz naszych przy pomocy
dwóch armat, krwaw bitw kilkakrotnie nieprzyjacielskie

szyki zamaa i wielk mu zadaa klsk ; ale widzc si zdra-

dzon przez rosyjskich kanonierów, których ugaska nie
moglimy, i zbliajce si nowe siy konne i piesze i armaty
nieprzyjacielskie, zagwodziwszy swoje armaty, ustpi mu-
siaa ; a w rku nieprzyjaciela pozostay wszystkie nasze obo-
zowe wozy, wszystkie zdobycze, i caa prawie kasa. — Jene-
ra i oficerowie rosyjscy, którzy byli naszemi winiami, na-
ówczas wolno odzyskali. — Blisko 30 rannych lub tych,

którzy utracili konie dostao si w niewol. — Rosjanie tern

22*
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tylko uasz delikatno w obchodzeniu si z ich jecami od-

paca umieli, e naszych na placu boju rozstrzelali. — Trwo-
liwy jak zawsze nieprzyjaciel, nie cigajc nas, dozwoli w
zamierzonym postpowa kierunku.

Dnia 24 maja o par mil od Baru, poczylimy si z od-

dziaem powstaców z powiatów jampolskiego, Winnickiego

i latyczowskiego. — Powstacy ci przy najwikszem niebes-

pieczestwie w liczbie 300 zebrani w Barze, poniszczyli ró-

ne skady rzdowe. — W chwili poczenia si pierwsz
myl nasz byo zwrócenie si ku Woyniowi, czenie si
z nowemi oddziaami powstaców i prowadzenie wojny par-

tyzanckiej ; lecz uwiadomieni, e formujca si legja podol-

ska, która w chwili powstania naszego miaa wkroczy od
strony Kamieca, zupenie bya i jest nieczynn, i e nie-

przyjaciel zyskujc coraz nowe posiki ju nas okry, dnia

26 maja w liczbie 600 koni przebywszy granic w Satano-

wio, przeszlimy do Galicji szuka opieki neutralnego mo-
carstwa, i uleglimy temu losowi jakiego dozna waleczny
korpus Dwernickiego.

Wszystkich naszych towarzyszów broni jednem jest teraz

yczeniem, w szeregach regularnego wojska powtórzy do-

wody mstwa i przywizania do ojczyzny.

Oto jest wierny rys dziaa naszego powstania, którego

treci jest powicenie si bez granic, usiowania nadzwy-
czajne do powstania w oczach zbrojnego nieprzyjaciela, po-

garda mczeskiej mierci, na któr si kady powstajcy
naraa, mstwo i wielkie nieszczcia, które w Polakach to
mstwo do ostatecznoci przywodz.

Jakkolwiek skutki powstania naszego nie odpowiedziay
chciom naszym, wszelako za adne uwaanemi by nie po-

winny; my bowiem przez kilka tygodni wji:rzymujc natar-

czj^wo nieprzyjaciela, zdoalimy caemu korpusowi Rota
wzbroni poczenia si z wojskami nieprzyjacielskiemi w
królestwie dziaajcemi ; a co wicej, e tym krokiem prze-

konalimy walczcych od dawna za wspóln wolno braci

naszych, e w nas maj braci, a ca Europ o tern, e je-

dyn jest nasz chci, aebymy jak najprdzaj zrzucili jarz-

mo szkaradnego tyrana, przykadali si do odzyskania oj-

czyzny i wspólnie z braci nasz, jej now cieszyli si wiel-

koci.
Czy oddzielona od nas tak znaczna cz powstaców pod

Daszowem, przedsiwzia jakie osobne dziaania, i czy po-

powstanie w innych miejscach jeszcze si szerzy, o tem upe-

wni nie moemy. — Gdyby jednak w tej czci polskiego

kraju powstanie chwilow nieprzyjaciela przemoc przytu-

mionem zostao, zawsze ile mona najprdsze odzyskanie jest

fitanowczcin dhi bogactwa, szczcia i sawy narodu polskie-
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go. — Wszyscy zamios/kali w niej rodacy nasi, i mnóstwo
jczcycli w wizieniach ofiar prawdziwego przywiijzania do
ojczyzny, z upragnieniem chwili wybawienia oczekuj. — Po-
mimo mao znaczjjce spustoszenia wojny, kraina ta zachowaa
jeszcze materjaJy do utworzenia i utrzymania zupenego po-
wstania; sam bowiem nieprzyjaciel szanuje j. udzc si na-
dziej jej utrzymania.

Materjay te stanowi jeszcze ogromne bogactwa narodo-
we, do których nam zbieg nieszcz, braciom naszym dro-
gi otworzy nie dozwoli. — Ale za wstpieniem regular-
nych wojsk naszych na t obiecan ziemi, prysn okowy
nieprzyjaciela, a nieszczliwi bracia nasi wyrwawszy si ze
szponów tyrana, rzuc si w wasze objcia i przyniesion
przez was wolno, powitaj nieograniczonemi ofiarami ma-
jtków i ycia.



ZEBRANIE
JRZDKIKM CHRONOLOGICZNYM WANIEJSZYCH

WYDARZE.

1830.

Listopada.

19 (17). Powstanie w Warszawie.

Grudnia.

5 (list. 23). Chlopicki bierze dyktatur.
13 (1). Mikoaj z pow^odu wypadków w Polsce, oddaje pod

prawo wojenne gubernje: grodziesk, wilesk, misk,
woysk i podolsk.
— W. Ks. Konstanty przechodzi Bug pod Wodaw.
— Wiadomo o powstaniu poczyna si rozgasza w stro-

nach przylegych.
16 (4). Przybywa przez ydów w okolice Berdyczowa,

Baru, Midzyboa i Kamieca.
18 (6). Wzruszenie w Kamiecu. Pierwsza zmowa obywa-

teli podolskich: Denisko wysany do Warszawy.
— W Warszawie pierwsza sesja sejmu.

19 (7). Wiadomo o powstaniu Królestwa rozchodzi si
w gbi Ukrainy. Wincenty Tyszkiewicz dowiaduje si o tem
w Skwirze.

20 (8). W Warszawie druga sesja sejmu.

21 (9). Jenera moskiewski Kabukow, wobec zgromadzo-
nych obywateli odprawiwszy parad wojskow, wychodzi
z Kamieca. — Wkrótce po wyjciu Kabukowa, nadciga
Rydygier na Podole i rozkada wojska swe w powiatach:
kamienieckim, uszyckim, poskirowskim i latyczowskim. Na
Woyniu w Dubnie zbieraa si 25 dywizja Rozena, przez

ytomierz cigny z Ukrainy korpusy Witta i Krejca.
— Wywiezienie notowanych patriotów w ghjb Rosji.
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24 (12). Mikoaj wyda pierwszy manifest do wiernych
poddanych.

26 (14). Lubecki stawi si przed carem.

1831.

Stycznia.

(22 grud. 1830). Datowany adres szlachty woyskiej.
7 (25 grud. 1880). Jezierski wyjecha z Petersiaurga na-

powrót do Warszawy.
— Pierw^szy zjazd obywateli ukraiskich zgromadzony

przez marszaka p. lipowieckiego Wadysawa hr. Krasickie-

go, poleci Wincentemu hr. Tyszkiewiczowi uda si do
Warszawy. (Podró ta dla napotkanycli przeszkód nie wzia
skutku).

12—13 (31 grud. 1830—1 stycz. 1831). Wojska moskie-
wskie przechodz granic Królestwa. Gejsmar we Wodawie.
Krejc w Uciugu.

15 (3). Zwizek Wolnych Synów Podola zaoony w Ka-
miecu. — Okoo tego czasu na Woyniu, Narcys Olizar

objwszy wadz Zwisku Kosynierów, pocz rozwija orga-

nizacj celem powstania.

18 (6). Chopicki zoy dyktatur.
20 (8). Manifest Izb sejmowych.
22 (10). Adres Litwinów, Woynian, Podolan i Ukrai-

ców^, przez 220 osób podpisany w Warszawce, a przez Lele-

wela Izbom sejmowym podany.

Lutego.

3 (22 stycz.). Odpowied Izb sejmowych na ten adres.
— Posannictwo Chróciechowskiego w^zio pocztek w

gównym sztabie.

6 (25 stycz.). Manifest Mikoaja z powodu detronizacji.

19 (7). Bitwa pod Wawrem.
— Towarzystwo Patrjotyczne Podolskie, zawizane nieda-

leko Baru. Trzydziestu czterech podpisao akt stowarzysze-

nia. Nazajutrz uoono organizacj Towarzystwa i postano-
wiono Rad Centraln (Junt).

25 (13). Bitwa Grochowska.
28 (16). Zwizek Wolnych Synów Podola poczy si z

Towarzystwem Patrjotycznem.

Marca.

1 (17 lutego). J. Dwernicki w marszu z Kozienice do
Puaw, otrzymuje rozkaz i na Woy.

4 (20 lutego). Wycieczka z Zamocia do Uciuga.
Wkrótce potem, Olizar zdaje wadz Zwisku Kosynierów;
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Pramowskiemu, sam zajmuje si wycznie Polesiem woy-
skiem. — W gbi Woynia, patrjoci chc postawi na czele

k. E. Sanguszk. — Okoo tego czasu obywatele ukraiscy
zgromadzeni w powiecie taraszczaskim, wybieraj na swego
naczelnika Wincentego Tyszkiewicza.

8 (24 lutego). Zjazd walny Ukraiców w Czerniawce. Win-
centy Tyszkiewicz obwoany naczelnikiem Ukrainy.

12 (28 lutego). Tyszkiewicz wydaje w Teklówce wezwa-
nie Podolan na zjazd do Michaówki.

13 (1). Dwernicki staje w Nowem Miecie pod Zamo-
ciem.

16 (4). Chróciechowski zjawia si a Dwernickiego, bie-

rze od niego polecenia na Woy. Pierwsza odezwa J.
Dwernickiego do obywateli za Bugiem, proszc o konie pod
artylerj.

20 (8). Zjazd liczny z powiatów poudniowych Podola w
Hubniku u Jeowickich. Sulatycki powoany na naczelnika

Podola.

22 (10). Zjazd walny z powiatów pónocnych Podola w
Michaówce. Tyszkiewicz równie naczelnikiem Podola jak

Ukrainy.*)

Za powrotem z tego zjazdu, ostatnich dni marca, Tyszkie-

wicz otrzyma pierwsz odezw jen. Dwernickiego (datowan
16) i natychmiast dla porozumienia si z nim wysa Józefa

Tomaszewskiego.
Pierwszy emisarjusz od naczelnika powstaców do jene-

raa wyprawy.
31 (19). Denisko wracajc z Warszawy, wymkn si z Ga-

licji na Podole.
— Chróciechowski wyjecha powtórnie z obozu Dwerni-

ckiego, z poleceniem eby oznajmi na Woyniu i Podolu, e
jenera za dni 10 Bug przejdzie.

— Rada wojenna w Gliniacu. Tyszkiewicz z dawnymi
oficerami ukada plany powstania. W dwóch gubernjach

przez organizatorów powiatowych zapewnionych jest na pier-

wszy ruch 12,000 jedców.

Kwietnia.

3 (22 marca). Dwernicki wyrusza w pochód ku Bugowi,

5 (24 marca). W Zwierzycu odprawuje naboestwo, z

powodu otrzymanej wiadomoci o zwycistwie pod Dembem.
9 (28 marca). Czoo kolumny zbliyo si pod Kryow.
— Junta podolska za powrotem delegowanych z Glinia-

') Niektóre podania zjazdowi w Michaówce naznaczaj dzie 17 (.'))

marca. Nie mogem doj pewnobci, która data prawdziwa.
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ca, odbyJa posiedzenie i nakazaa zoy zjazdy \vc wszyst-
kici powiataci dla zado uczynienia przepisom rady wojen-
nej. Dla powiatu uszyckiego i przylegych naznaczono zjazd

do Strugi.

11 (80 marca). Dwernicki o witaniu llug j)rzechodzi.

— Zja/d powiatu uszyckiego i jjrzylegych w Strudze
u marszaka Stempowskiego.
— Zjazd zwii^skowycli powiatu latyczowskiego. Nagór-

niczewski obrany dowódzc, siy zbrojnej powiatowej,
12 (31 marca). Dwernicki w Lachowcu wydaje odezwa; do

obywateli i powiada im: ((teraz albo nigdy.)) — Cirócie-
chowski posaniec jeneraa siedzi gdzie nad Styrem. — To-
maszewski posaniec Tyszkiewicza bka si za linj, wojsk
moskiewskich. — Tyszkiewicz otrzymawszy pierwszych dni
kwietnia wiadomoci: 1. e Sulatycki obrany naczelnikiem
Podola, 2. e Denisko powróci z Warszawy, odpowiedzia:
i Sulatyckiemu zda wadz, skoro wyborcy tego zechc, a
spodziewajc si wyranych instrukcji od Rzdu Narodowe-
go, spieszy nad granic galicyjsk dla widzenia si z Deni-
sk. W Midzybou zosta objaniony, e podró ta bya da-
remna. — Tymczasem kolumny Rydigiera posuwaj si od
Markostaw ku Skurczom, Rot z za Dniestra, Kajzarow od
dolnego Dniepra piesz mu w pomoc; lecz prócz szwadro-
nów zapanych w Berdyczowie i Machnówce oraz drobnych
zaóg po niektórych miasteczkach, reszta Ziem Ruskich w^ol-

na od nieprzyjaciela.

13 (1). Dwernicki przychodzi na noc do Drukopola.
14 ( 2). Bawi tu dzie cay i mianuje regimentarzy.
15 (3). Pierwsze poruszenia zbrojne na Polesiu woy-

skiem. — Stanisaw hr. Worcel w kowelskiem, Ludwik Stecki
we wodzimierskiem bro podnosz.

Chróciechowski zjawia si nad granic Galicji, Malinow-
ski w Krzemiecu otrzymuje od niego wezwanie, eby przy-
by z nim si widzie.

Okoo tego czasu Izydor Sobaski wykonywa przysig
Naczelnikowi w Oczeretnej. Obecny jest temu Aleksander
Jeowicki. Tyszkiewicz ostatecznie j^rzez wszystkie powiaty
uznany, nie ma pewnego postanowienia kiedy poruszy po-
wstanie, bo nic nie wie o krokach jeneraa Dwernickiego.

16 (4). Dwernicki o poudniu przybywa do Boremla. —
Rydiger w cznej.
— J. Sierawski poraony pod Wronowem, póniej pod

Kazimierzem.
17 (5). Dwernicki w Boremlu stawi most na Styrze.
— Po poudniu przybywa tu pukownik M*** obrany do-

wódzc powstaców poleskich, i donosi o ucieczce Pramow-
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skiego, o sparaliowaniu powsta jakoby w skutek listu od
Wodza naczelnego.
— Dwernicki wydaje nowe proklamacje.
— Stecki wieczorem napadnity przez Dawidowa we Wo'

dzimierzu.

18 (6). Utarczki pod Boremlem.
— Stecki z jazd i 100 pieszych powstaców przybywa

do Boremla.
19 (7). Bitwa pod Boremlem.
— Zjazd woowy w Kamiecu.
20 (8). Dwernicki o witaniu przechodzi Styr w Bere-

stecKku, wieczorem przybywa do Chocimia.
— Rot z czoem swojej kolumny przeprawia si przez

Dniestr na Podole.

21 (9). Dwernicki przeszed Radziwiów.
22 (10). Dwernicki z Podlisic wyprawuje gocem na Ukra-

in Stefana Zapols kiego.
— Rot wchodzi do Kamieca.
— Powstacy polescy z Godebskim i Olizarem przyby-

waj do obozu zaoonego przez Worcela w Czerewasze. Ka-
pitan Bogdanowicz obejmuje dowództwo siy zbrojnej.

— W Radomylskiem ledwo dochodzi niewyrana po-
goska o zblianiu si jakiego oddziau wojsk polskich do
Woynia.

23 (11). Koniec zjazdu woowego.
— Rot po odbytej paradzie wojskowej przemawia do

obywateli.
— Obywatele postanowiwszy powsta w dniu 3 maja, roz-

jedaj si do domów. Policja chwyta ju notowanych. Czon-
kowie junty piechot wymykaj si z miasta.

Tyszkiewicz wczenie uwiadomiony o poszlace powzitej
przez policj, lkajc si utraty potrzebnych mu osób, wy-
prawi koo tego czasu Pilichowskiego na Woy, aeby we-
zwa Karola Róyckiego na dowódzc siy zbrojnej ukrai-
sko-podolskiej.
— Dwernicki staje na noc w Koodnem.
— Malinowski i Chróciechowski w gronie zwiskowych

niedaleko Midzyboa , otrzymawszy list z pod Koodna, de-

cyduj si wezwa Podole do broni.

24 (12). Okólnik Malinowskiego i Chróciechowskiego
wzywajcy do powstania, rano rozesany zosta.
— Prócz tego w wielu miejscach pónocnego Podola,

w skutek postanowie zjazdu woowego uzbrajano si ju
jawnie.
— W pónocnej stronie tej prowincji, Sobascy poczli

uzbraja si z innych powodów. Upominani przez marszaka
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Jcowickicgo, aby nie ini\;szali u^óliiych ukadów, pr/.yrzekli

mu czeka trzy dni na rozka/y 'Lyszkiewicza.
— Dwernicki jeszcze w Kolodiicni wzywa obywateli eby •

podpisali akt powstania; sani /a, skoro pokazaa si^' jazda
Rydigcra, rusza w dalszy pochód.
— Wieczorem o godzinie U, Tyszkiewicz otrzymuje w

Oczeretnej okólnik Malinowskiego i Chróciecliowskiego; daje
odpowied gocowi, i dni dziesi i)otrzebuje.

25 (13). Dwernicki o 10 rano przeszedszy wie Kolaki,
zatrzyma si przy karczmach lulinieckich.

Narada w Hubniku z powodu ruchu Sobaskich. A. Je-

owicki spieszy do Tyszkiewicza.
— Komplet junty nie daleko Kamieca otrzymuje wiado-

mo, e legja Wereszczyskiego zabiera si wkroczy na
Podole.
— Róycki w drodze do Tyszkiewicza, otrzymawszy okól-

nik Malinowskiego i Chróciechowskiego wraca do domu
i kae lance osadza.
— Chróciechowski naglony przez czonków zjazdu wo-

lowego, wydaje wieczorem pismo cofajce okólnik.

Powstanie odwoane do dnia 7 maja (25 kwietnia).

26 (14). Dwernicki opasany przez Rydigera midzy
granic; Galicji i bagnami Zbrucza, jest w cikiem poo-
eniu.
— Kajzarow czci swego korpusu poczy si ju z Ry-

digerem.
— Rot cignie jeszcze gocicem od Kamieca ku Tynnie.
— W pónocnych pow^iatach Podola i przylegych Woy-

nia, odwoanie wydane przez Chróciechowskiego sprawuje
okropny zamt. W poudniowej stronie Podola Sobascy
majc ju pod broni 250 ludzi, oczekuj odpow-iedzi od
Tyszkiewicza.
— Tyszkiewicz przez A. Jeowickiego rozkazuje Soba-

skim wstrzyma si do 7 maja. W kilka godzin potem od-
biera doniesienie, e Chróciechowski na tene dzie odwo-
a! powstanie.

Drugi emisarjusz wysany dopiero do Dwernickiego.
— W nocy przeszo 500 zbrojnych Podolan z powiatów

nadgranicznych uchodzi ju do Galicji.

— Malinowski i Chróciechowski jadcy do Dw^ernickie-
go, trafiwszy na pikiety Rota, przeprawiaj si take za
Zbrucz.

27 (15). Dwernicki rano wchodzi do Galicji.

— Cae pónocne Podole, które w tym dniu miao by
pod broni, napenia si trwog i zamieszaniem.
— Aleksander Sobaski rano zabiera poczty. Po poudniu
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przybywa do Pitkówki deputacja z rozkazem Tyszkiewicza.
Powstanie i tu w chwili wyjcia na jaw zahamowane.
— Róycki otrzymuje odwoanie.
— Stempowski otrzymuje wezwanie.
29 (17). Powstacy polescy maszerujc do Piska, po

noclegu w Grodku zmieniaj zamiar. Tabor odesany w lasy

Wodzimierca; Bogdanowicz z oddziaem wyborowym idzie

zdobywa Kowel.
— Dwernicki w Chlebanówce nalegany przez emisarju-

szów Tyszkiewicza, daje im na pimie rozkaz powstania.
— Stefan Zapolski emisarjusz Dwernickiego, przybywa do

Tyszkiewicza, bez wyranych da i z wiadomoci, e kor-

pus moe by zmuszony ratowa si wejciem do Galicji.

— Sabatyn wysany od Sobaskich przybywa do Tyszkie-

wicza z prob, eby naczelnik popar rozpoczte ruchy
zbrojne.
— Tyszkiewicz odkada wszystko do zjazdu majcego si

odby w Buhajowce.
30 (18). Powstacy polescy z Bogdanowiczem przychodz

wieczorem pod Kowel.
— Poruszenia czstkowe w winnickiem, uszyckiem i jam-

polskiem. Stempowski formuje swój oddzia w Struce. Hu-
fiec zgromadzony pod dowództwem kapitana Kurowskiego,
uciera si ze szwadronem strzelców konnych w Michaówce.
— W hajsynskim i przylegych powiatach rzd przedsi-

bierze rodki przeciw podejrzanym patrjotom. Jeowiccy
otrzymuj przestrog, e szwadron andarmów^ komendero-
wany, eby ich schwyta w domu.
— Szermetjew w pónocnych stronach Podola zajmuje

punkta, które byy wyznaczone na zbieranie si powstaców.
— Rot cignie ku poudniowemu Podolowi.

Maja.

1 (19 kwiet.) Die Wielkiejnocy v. s.

Odezwa wodza naczelnego do prowincji zabranych.

Powstacy Polescy bior Kowel. — Tabor ich rozposzo-

ny pod Wodzimiercem.
— Naczelnicy powiatu latyczowskiego, zaczynaj objadk

w celu organizowania si na nowo.
— Stempowski w marszu z Wonkowiec do Zinkowa,

otrzymuje wiadomo, e Dwernicki schroni si do Galicji,

a razem przedwczesn pogosk o silnem wybuchniciu po-

wsta w powiatach poudniowych.
— Rzewuski i oddzia zgromadzony u Sabatynów, przy-

chodz do Pitkówki, co si Sobaskich podnosi do 380

ludzi.

2 (20 kwietnia). Sobascy alarmowani przez Moskali.
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— Zja/.d Ikraiców w I>uliajowce. Wi^'kszo uznaje

Ijory za niedofjfodna do powstania. Tyszkiewicz skada swój

nrzijd, wydaje ttkóhiik wzywajcy do jeenia yi^' z Podola-

nanii.

— Powstacy polescy za powrotem do Gródka dowiadu-
jij si o kl^f^cc swoicli pod Wlodziinircem, rozpuszczaj lud

pieszy, a z jazd zamierzaj dosta si do Dwernickiego.
3 (21 kwiet.). Termin })Owstania naznaczony przez zjazd

woowy. Wiadomo o wejciu Dwernickiego do Galicji

staje sie powszechn w pónocnem Podolu.
— J. Chrzanowski wysany na w^sparcie Dwernickiego

i powsta, wychodzi z Latowia.
— Powstacy polescy pod Hulanikami. List pukownika

M*** z Galicji odbiera im ostatni nadziej. Rozsypka Po-
lesian.

— Zjazd obywateli hajsynskich w Hubniku. Powstanie
uchwalone, dawne plany upadaj, za punkt zbioru dla kilku

jDOwiatów naznaczona Krasnosioka.
— Raczyski wysany od Wereszczyskiego z zapowie-

dzi, e legja ma wykroczy na Podole, przybywa do Ocze-
retnej.

— Emisarjusze Tyszkiewicza wracajcy z Chlebanówki s
w reku Rydigera.

4 (22 kwiet.). A. Jeowicki z doniesieniem o postano-
wieniach ostatniego zjazdu w Hubniku, przybywa do Ocze-
retnej.

— Tyszkiewicz w skutek przybycia Raczyskiego i Jeo-
wickiego, wydaje w Czerniawce rozkazy dla caej Ukrainy
powstania w dniu 7 maja, Krasickiemu poleca widzie si z

jeneraem Kozowslvim,
— W powiecie radomylskim, z powodu wiadomoci

otrzymanej o losie korpusu Dwernickiego, uldady rychego
powstania rozchwiane.
— W powiecie latyczowskim, naczelnicy skoczywszy

•objadk, zdaj sobie smutne raporta; postanawiaj jednak
wzi si do broni.

5 (23 kwiet.). Uchwaa Sejmowa przypuszczajca prowin-
cje, w którycli objawia si powstanie, do dawnego wspólni-

otwa praw politycznych z królestwem.
— Dzie pow^stania powiatów poudniowych Podola. Po-

AYstacy od witu cigaj si do Krasnosiotki. Jenera Ko-
lyszko obwoany wodzem.
— Stempowski z oddziaem powstaców uszyckich trafia

pod Szarogrodem na przechodzce puki Rota. Wraca od
tego punktu w swój powiat.
— Krasicki w nocy zdaje raport Tyszkiewiczowi ze swego

poselstwa do Kozowskiego.
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6 (24 kwiet.). W wigiljc terminu powstania Ukrainy, Ty-
szkiewicz wyjeda poruszy pónocne strony Podola.

7 (25 kwietnia). Powstanie Ukrainy nie liczne i roztar-
gnione.
— Podoanie w obozie pod Krasnosiolk, obchodz, uro-

czysto powstania.
8 (26 kwiet.). Ukraicy skupiaj si w Sale. Jan Zapolski

ogarnia dowództwo.
10 (28 kwiet.). Oddzia latyczowski uformowany. Nagór-

niczewski w lasach eniczkowieckich, raa ju przy sobie
wszystkich pierwiastkowych powstaców latyczowskich.
— Stempowski rozproszony przez uanów Szeremetjewa.
— Koyszce ukazuj si uani Rota.
— Zapolski z powstaniem ukraiskiem wychodzi ze Skay-
11 (29 kwiet.). J. Chrzanowski staje w Zamociu.
— Koyszko wyrusza w marsz do Granowa.
— Zapolski od ukaszówki zwraca si ku temu pun-

ktowi.
— Szeremetjew w Zamiechowie.
— Rot przechodzi na lewy brzeg Boha w adyynie.
13 (1). Poruszenia zbrojne objawiaj, si na Polesiu ki-

jowskiem. W Radomylskiera Gaecki rozpoczyna powstanie,
potyka si z kozakami w Ksawerowie.
— Powstacy poudniowego Podola i Ukrainy cz si

w Granowie. Korpus lioyszki liczy 17 szwardronów jazdy.
— Rot z dziewici szwadronami cignie od Ziadyyna

na Hajsyn.
— Chróciechowski w gównej kwaterze otrzymuje now

misj.
14 (2). Koyszko o 11 przed poudniem wyrusza z Gra-

nowa.
— Rot o 4 po poudniu trafia na ty kolumny Koyszki.
Bitwa Daszowska.
— Gaecki wieczorem wchodzi do Czarnobyla.

15 (3). Z rozsypki pod Daszowem zebrao si w Licach
580 koni. Z tymi Koyszko idzie ku Winnicy.
— Nagórniczewski ma ju 220 konnych i kilkudziesit

pieszych. Zamyla uderzy na Latyczow.
— Gaecki z Radomylanami w Czarnobylu odprawuje

uroczysto i wychodzi do obozu pod Biaosorok.
Okoo tego czasu Owruczanie zakadaj swój obóz nie-

daleko miasta powiatowego.
16 (4). Nagórniczcwski odbywa parad wojskow i na

ca noc wychodzi w marszu ku Latyczowowi.
— Poruszenie zbrojne w rodku Woynia. Róycki w wi-

gilj terminu, który by naznaczy po odwoaniu przez Chró-
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ciechowskicgo, zgromadza zwiskowych w lasacli Korowi-
niec maych o 4 mile od Zytom iei/.a.

— Koyszko nocuje w dbinie pod \vsii[ Obodnom.
— Rot zwolna ))Osuwa si za Koyszka.
— Szeremeijcw spieszi^c zabied mu pr^.od oczy, stansi'

w Tywrowie nad Bolicm.
— Oddzia strzelców konnych dijy od Machnówki ku

Obodnemu.
17 (15). Nagórniczcwski rano staje w lesie Darani zwanym

Wodziany, wieczorem zblia si pod Latyczow.
— Róycki robi kilka porusze w rónych kierunkach

dla zbaamucenia nieprzyjaciela.

— Koyszko przeszed Woronowic, cii^gnie przez Micha-
ówk dla przejcia Boha, trafia na uanów Szeremetjewa.
— Korzy odniesiona w potyczce na przeciw Tywrowa.
18 (6). Napad na Latyczow. Nagórniczewski cofa si na

miejsce gdzie nocowa poprzedniej nocy w lesie starostwa
latyczowskiego.
— Róycki zwraca si w nocy od Lubaru ku ytomie-

rzowi.
— Koyszko bka si nad Boliem szukajc przeprawy

i wraca ku Obodnemu.
— J. Szczucki z trzema szwadronami strzelców konnych

i dwoma dziaami staje w Obodnem.
19 (7). Nagórniczewski obozuje pod Jabonówk: cay

jego oddzia znowu zgromadzony. Wieczorem przechodzi pod
Szyice.
— Komendy moskiewskie rozrzucone w pónocno zacho-

dnim kcie Podola cigaj si do Darani.
— Koyszko o witaniu trafia na Szczuckiego. wietne dla

powstaców zwycistwo pod Obodnem.
— Uchwaa Sejmowa o posach i senatoracli z prowincji

zabranycli.

20 (8) Nagórniczewski wybiera si na wypraw do Hau-
zieniec, otrzymuje wiadomo o patrolacli wysanych z Da-
rani. Pomylna zasadzka na kozaków w Szyicach.
— Róycki przecina dwa trakty ytomierskie; pod Cu-

dnowem zabiera konwój 560 rekrutów.
— Szermetjew z Tywrowa posuwa si prawym brzegiem

w gór Boha i sprowadza sobie artylerj z Baru.
— Rot na lewej stronie Boha idc za Koyszk, przy-

chodzi do Woronowicy.
— Tyszkiewicz przebrany za furmana przebywa obóz.

Rota.

21 (9). Nagórniczewski midzy Hoodkami a Czerniaty-

niem czy si z oddziaem powstaców jampolskicli i Win-
nickich, zamierza wspólnie wkroczy do Baru.
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— Róycki idzie z pod Dubiszcz w cigy marsz ku Po-
dolowi dla poczenia si z Koyszk.

Okoo tego czasu, Radomylanie wybieraj si z Biaoso-
roki do obozu Owruczan.
— Koyszko rano odbywa rad wojenn, po poudniu

przebywa Boh w Janowie, dowiedziawszy si od Tj-szkiewi-

cza o bliskoci nieprzyjaciela przedsibierze rodki odporne,

lecz skoro si przednie strae moskiewskie ukazay, rusza na

ca noc w pochód ku Barowi.
— Rot w Janowie.
— Szeremetjew midzy Janowem i Barem.
22 (10). Nagórniczewski wchodzi do Baru, wieczorem

opuszcza miasto i staje na noc niedaleko Houbówki.
— Róycki midzy Chmielnikiem i Janowem przechodzi

ra prawy brzeg Boha.
— Koyszko ca noc maszeruje w kierunku Kalnej Da-

rani.
— Rot z Janowa cignie na Chmielnik do Midzyboa.
— Szeremetjew kierujc si na Darani, chce przeci

drog Koyszce.
23 (11). Nagórniczewski urzdza si pod Houbowk z

nowo pozyskanym oddziaem. Emisarjusz Koyszki wypra-

wiony po bitwie ^pod Obodnem, przybywa do obozu. Marsz

na ca noc ku eniczkowcom dla zejcia si z Koyszk.^
— Róycki przeciwszy drog, któr szed oddzia Ko-

yszki, zmierza pod Lity.
— Koyszko po krótkim wypoczynku o witaniu opuszcza

wie Majdanek.
— Szeremetjew napada na Koyszk.
Bitwa i klska powstaców pod Majdankiem.
— Rot znajdowa si wtenczas koo Latyczowa.

24 (12). Nagórniczewski rano w dbinie niedaleko Zenic-

kowiec otrzymuje wiadomo o klsce pod Majdankiem i we-

zwanie Koyszki, eby spieszy mu na ratunek. Idzie wic
ku Ochrymowcom.
— Koyszko zebrawszy kilkaset ludzi w lasach Kalnej

Darani, cignie na Ochrymowce do Zinkowa.

Wieczorem oba oddziay poczyy si i zanocoway w Be-

bechach.
— Rot oskrzydlajc powstaców z prawej strony, cign

traktem do Poskirowa.
— Szeremetjew okrajc ich z lewej strony, dy przez

Bar ku Zinkowowi.
Midzy Rotcm i Szeremetjewem znajdowa si oddzia

moskiewski zgromadzony w Darani.
— Róycki za t linj nieprzyjaciela, sta rano na wyso-

koci Litynia naprzeciw Ksawero wki. J. Szczucki uwolniony
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pod Majdiinkioni z rk iinwstaców, nocowa / ])ic(;liot o

80<) s/ni od stanowiska l»ó/yckien;o. O ])oluduiu jjr/ychodzjj

wiadomoci objaniajjco kierunek marszu Koyszki. Róycki
postanawia przedrze sio do Królestwa, i dla zatarcia ladu
zwraca si nieco ku Winnicy.

2r> (13). Kolyszko i Nan^órniczewski })rzez Jarmoiice
i Kui)in, a oddziiiiek z .Tclowickimi na Felsztyn, zmierzaj
do Galicji.

— Kóyi'ki zmieniwszy nagle kierunek od Winnicy, prze-
chodzi lioli i wieczorem staje w Janowie.
— Rot i Szeremetjew zostaj o jeden marsz za ciganymi

powstacami.
2G (14). Powstanie Podolsko Ukraiskie koczy si przez

wejcie do (ialicji.

— Legja Wereszczyskiego wybierajca si na Zbrzy
uderzy, znowu zaskoczona przez emigrantów za Zbruczem.

Owruczanie i Radomylanie rozbici (okoo tego czasu).

AV Ziemiach Ruskich pozostaje tylko jeden oddzia Ró-
yckiego, który z broni w rku dy l<u Bugowi.

27 (15). Róycki popasuje niedaleko Krasnopola. Oddzia
piechoty moskiewskiej rozbity pod Mooczkami.

28 (IH). Popas pod Miropolem.
29 (17). Przejcie Suczy w Baranówce.
31 (19). Dzie w Midzyrzeczu.

Czerwca.

1 (20 maja), w Bereznie.

2 (21 maja') Zwycistwo nad strzelcami konnymi pod Ty-
szyc.

6 (•2f> maja). Chróciechowski w Galicji z pogosek chwy-
tanych od emigrantów pisze swoje raporta o powstaniu Ziem
Ruskich.

9 (28 maja). Róycki i:)rzebywa Bug.
10 (29 maja). Kapada na obóz moskiewski pod Uchaniami.
12 (31 maja). Przychodzi do Zamocia.
18 (6). Olizar wszed do sejmu.

25 (13). Godebski jako pose ucki wszed do koa sej-

mowego.

Lipca.

2 (18 czerwca). Worcel jako pose rówieski wszed do
izby.

9 (25 czerwca.). Posowie, podolscy i ukraiscy obrani.

12 (30 czerwca). Wi:)rowadzeni do sejmu.

KONIEC.



Drukiem F. A. Brockliausa w lipsku.
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